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LDODK legt landskampioen TOP
met overtuiging over de knie
SASSENHEIM Met een overtuigende
22-26 zege bij landskampioen TOP
onderstreepte LDODK/Rinsma Fas-
hion zaterdag de eigen ambities in
de Korfbal League.

Een paar weken eerder ging LDODK
in de slotsecondes nog onderuit bij
titelfavoriet PKC. Tegen een andere
topploeg was nu dus wel raak voor
de ploeg uit Gorredijk en Terwispel.

In de openingsfase in Sassenheim
ging het gelijk op. Daarna kwam de
schotkracht van LDODK nog maar
eens aan het licht. Waar het dames-
kwartet van TOP al jaren wedstrij-
den beslist, waren het nu de vrou-

wen van LDODK die het verschil
maakten, met Marjolijn Kroon als
uitblinker. Ze schoot zes keer raak.

,,Marjolijn was niet helemaal fit
en Femke (Faber, red.) ook niet’’, al-
dus Wolsink. ,,Ik had ze daarom be-
wust naast elkaar gezet. Gedeelde
smart is halve smart. Bovendien zijn
ze hoe dan ook samen heel lastig te
verdedigen voor een tegenstander.’’
Jet Hendriks en Barbara Brouwer,
twee internationals van Oranje, kre-
gen maar zelden grip op het duo.

LDODK liep voor rust uit naar 10-
17 en die marge bleek beslissend. In
de slotfase dreigde TOP nog wel
even dichterbij te komen, maar de

ingevallen André Zwart maakte met
een omdraaibal een einde aan de
spanning. Door de zege staat LDODK
nu alleen tweede in de Korfbal Lea-
gue, twee punten achter PKC. TOP en
Blauw-Wit, dat eerder in de week al
ten onder ging bij Koog Zaandijk,
volgen op twee punten.

Wolsink: ,,We gaan zo heerlijk de
feestdagen in, maar we gaan ook ze-
ker niet naast onze schoenen lopen.
Onze eerste tegenstander in 2017 is
DVO en dat is altijd een lastige wed-
strijd voor LDODK. Dus we zullen
moeten blijven werken. We zijn nog
niet top, maar ik zie ook dat we de
afgelopen periode gegroeid zijn.’’


