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Puik LDODK verslaat landskampioen TOP
Van onze sportredactie

Sassenheim | Ze zullen zich bij TOP
zaterdagavond toch zeker een paar
keer hebben afgevraagd waarom ze
Friso Boode vorig jaar hebben laten
gaan. Onder aanvoering van de routi-
nierwon LDODKnamelijk probleem-
loos van de landskampioen van vorig
jaar: 22-26. Een duel waarin de ambi-
tie en de kracht van de Gorredijkers
wederom werden getoond.

Met een afstandsschot schoot
Boode de eerste voorsprong van
LDODK op het bord, nadat Betty Jans-
ma en Erwin Zwart de 2-0 achter-
stand ongedaan hadden gemaakt.
Nog even greep TOP de leiding, maar
na een strafworp en, even later, we-
derom een afstandsschot van Boode
was het eerste gaatje in de wedstrijd
een feit (8-10).

,,Op dat moment maakten we het
verschil”, vond Erik Wolsink. ,,Ver-
dedigend voerden we de druk op,
aanvallend hadden we op een gege-
venmoment een rendement van zes-
tig procent.” Een combinatie van fac-
toren die er voor zorgde dat LDODK
binnen acht minuten naar 9-17 uit-
liep. Een doelpunt van wederom
Boode maakt was de laatste treffer
van een uitstekende run van Friese
goals.

TerugkeerTerugkeer
WolsinkzagookhoeBoode, die inok-
tober stopte als international van het
Nederlands team, uitblonkbij zijn te-
rugkeer in Sassenheim. ,,Dat is erg
knap.Hij is hier vorig jaar tochminof
meerweggestuurd. TOPwilde verjon-
gen. Op lange termijn snap ik dat er-
gens wel. Maar ze zullen zich bij TOP
wel achter de oren krabben waarom
ze Friso hebben laten gaan. Hij deed

Ze zullen zich bij
TOP nog weleens
achter de oren
krabben waarom ze
Friso Boode hebben
laten gaan

hetnamelijk erg goed enwerd op een
mooie manier ontvangen hier door
de fans.”

Het zou overigens de rest van
LDODK tekortdoen om alleen de
prestatie van Boode uit te lichten.
Betty Jansma speelde een dijk van
een wedstrijd. Marjolijn Kroon en
Femke Faber vormden weer een ge-
vaarlijk duo. Jetze de Jong kwam na
een moeilijk begin in Sassenheim
steeds beter in de wedstrijd. Dus ziet
het er erg goed uit voor LDODK.

,,En het kan allemaal nog zeker
beter”, vertelde Wolsink. ,,We zijn
opallerlei vlakkenbezigmet verbete-
ringen. Er is eenmental coachdie ons
als teamhelpt en sommige spelers in-
dividueel. Fysiek is niet iedereen he-
lemaal fit. André had kunnen spelen,
maar we wilden geen risico nemen.
Marjolijn enFemkezijnniet honderd
procent fit. Ook daarin valt nogwinst
te behalen. En we kunnen nog all-

rounder worden. We mogen tegen-
woordig acht keer wisselen, dus Er-
win moet met Jetze kunnen spelen,
maar ook met André, Jurjen of Friso.
Dat geldt hetzelfde voor de dames.”

Ondanks de wetenschap dat het
beter kan, staat LDODK op de tweede
plaats in deKorfbal League achterhet
nog ongeslagen PKC. Na de Kerst
wachten meteen twee thuiswedstrij-
den tegen laagvliegers DVO en DSC,
duels die normaliter gewoon gewon-
nenmoeten worden. Parijs is nog ver
en de play-offs van de Korfbal League
ook, maar deze knappe overwinning
vande formatie vanWolsinkgeeft ze-
ker aan dat LDODK voor het eerst in
de geschiedenis in elk geval tot de
laatste snik zalmeestrijdenomdebo-
venste plaatsen in de Korfbal League.

Scores LDODK: Marjolijn Kroon en Friso
Boode 6, Erwin Zwart enBetty Jansma4, Fem-
ke Faber 3, Jetze de Jong 2, Diana van der
Vorst 1.


