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LDODK in hoogste
versnelling voorbij
concurrent DOS’46

Nathan Sprey

Gorredijk | De noordelijke derby in
de Korfbal League tussen LDODK en
DOS’46 was zaterdagavond geen mi-
nuut spannend. Waar de aanvalsma-
chine van trainer Erik Wolsink dit
seizoen nog weleens opstartproble-
men kende, vielen nu alle onderde-
len meteen op hun plek. Het gaspe-
daal werd vol ingedrukt door de Gor-
redijkers, waardoor de opponent uit
Nijeveen naar de pitstop hunkerde.
Daarin konden ze repareren wat ze
wilden, maar het verschil was al ge-
maakt (20-12). Meer dan de score be-
perken zat er niet meer in: 29-25.

Een puntgave knal van afstand
van Friso Boodewas het startsein van
het doelpuntenbal, waarna Femke
Faber meteen de 2-0 aantekende.
DOS’46 kwam nog even terug en via
Menno Russchen voor het eerst, en
het laatst, op voorsprong (2-3), maar
daarna liep LDODK definitief weg.
Russchen, die sinds dit seizoen in het
rood-zwart acteert, kwam op de fiets
naar sporthal Kortezwaag. Dat was
noodzakelijk: de supporters van
LDODK hadden zijn auto verbouwd
en een groen kleurtje gegeven.

En op de fiets kun je nu eenmaal
niet een Ferrari op volle snelheid bij-
houden. Dat was zo ongeveer het ver-

schil tussen beide ploegen in het eer-
ste bedrijf. Aan de 20-12 ruststand
was niets geflatteerd. Bovendien
stonden bij LDODK alle namen mini-
maal één keer op het scoreformulier.

Die allroundheid is dit seizoeneen
van de grootste krachten van Wol-
sinks formatie. ,,Het is voor heel de
ploeg lekker als je weet dat je alle-
maal kan scoren”, vertelde Erwin
Zwart. Van origine is hij spits en hoe-
wel hij nog altijd scoort, bekleedt hij
dit seizoen ook andere rollen. Hij
speelt een beetje zoals hij ook in het
Nederlands team doet. Vanuit de re-
bound of aangeefpositie laat hij vaak
anderen doelpuntenmaken. Een ver-
andering die de kwaliteit, ontwikke-
ling en de manier van spelen van
LDODK dit seizoen typeert.

,,Het is prettig dat ik niet altijd
meer voorin moet staan en scoren.
Vorig jaar was dat alminder zo,maar
dit jaar maken we daarin zeker weer
een stap. In de Korfbal League kun je
niet meer afhankelijk zijn van twee
spitsen. De scores zijn meer verdeeld
en dat is fijn. Ook Jurjen (Bosma, red.)
maakte zijn goals en deed het goed.
Het geeft aan dat we over de hele
breedte sterker zijn.”

InhalenInhalen
Na de thee nam LDODK gas terug en
mocht DOS’46 nog heel wat verloren
rondjes inhalen, met name dankzij

de veel scorende Jelmer Jonker,maar
kleiner dandrie goalswerdhet gaatje
nooit (25-22, 28-25). Zwart: ,,We had-
den na de pauze meer moeten mee-
scoren. Zij hadden niets meer te ver-
liezen en gingen er vrij in. We had-
den scherper moeten zijn. Dan was
het verschil groter gebleven, al wa-
ren we nooit echt in gevaar.”

Dus viel de noordelijke derby, die
vorig jaar door DOS’46 nog werd ge-
wonnen in Gorredijk tegen een toen
aanvallend machteloos LDODK, dit-
maal ten prooi aande thuisploeg.Het

stemde Wolsink tevreden. ,,Alleen
moetenwe leren van de tweede helft.
Je ziet dat als je op dit niveau gas te-
rug neemt, het zo weer spannend is.
Maar indeeerstehelft heb ikgenoten
en twintig goals maken in één helft,
dat is een unieke prestatie.”

Toch wilde Wolsink de champag-
ne nog zeker niet ontkurken. ,,We
zijn ambitieus en doen het goed,
maar we staan nog geen jaren aan de
top. We moeten met onze beide be-
nenopde grondblijven staan endeze
weg voortzetten. We zijn goed bezig,

maarwekunnen als teamnog beter.”
Komend weekeinde wacht een

prachtig meetmoment tegen TOP,
een vande titelkandidaten indeKorf-
bal League. Als LDODK naar dezelfde
versnelling kan schakelen als in de
eerste helft tegen DOS’46, dan ma-
ken ze ook in de lastige uitwedstrijd
in Sassenheim meer dan een goede
kans.

Scores LDODK: Marjolijn Kroon 7, Jurjen
Bosma5, ErwinZwart enFemkeFaber4, Friso
Boode en Betty Jansma 4, Jetze de Jong, Diana
van der Vorst en André Zwart allen 1.

Menno Russchen namens DOS’46 in actie tegen Erwin Zwart (11) van LDODK. Terug in Gorredijk, waar hij tot
vorig jaarkorfbalde, konhij geenvuistmaken. Zijnoudeploeggenotenwarenveel te sterk. Foto: Henk JanDijks


