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Aanwezigheid NOS verlamt LDODK
LDODK verteerde
de korte winter-
stop slecht. De
ploeg uit Gorre-
dijk en Terwispel,
de trotse nummer
twee van de lea-
que, verloor thuis
van het laagge-
plaatste DVO.

Aanwezigheid

LDODK 24
DVO 26

HARM POSTMA

Gezien de statistieken geldt
DVO (Bennekom) als de
angstgegner van LDODK/
Rinsma Fashion. Van de

negen duels die beide ploegen in de
korfballeague uitvochten, won
LDODK slechts twee keer. DVO was
zesmaal de sterkste ploeg. De Frie-
zen hebben het altijd lastig tegen de
Gelderlanders.

Die feiten kende LDODK-trainer
Erik Wolsink. Van angst was echter
geen enkele sprake, zei hij. ,,Ik heb
het er vooraf niet eens over gehad.
Wij wonnen voor de kerst van rege-
rend landskampioen TOP. Die pak-
ten we daar volledig in. Dus het ver-
trouwen was groot”, zei Wolsink.

Zo zag het er zaterdagavond aan-
vankelijk ook uit. De thuisclub den-
derde na een 0-1 achterstand met
flitsend korfbal over DVO heen. Het
balletje ging vlot rond, de aanvallers
kwamen makkelijk vrij. Het zag er
geraffineerd uit. LDODK kwam snel
op 3-1. DVO keek toe. Wolsink over
die fase: ,,Toen hadden we keihard
gas moeten geven.”

De productie stokte echter bij
LDODK. Marjolijn Kroon, dit seizoen
topscorer van het team, schoot vaak
maar miste ook veel. De gebroeders
Zwart (Erwin en André) waren hele-
maal niet op schot. Dankzij de vrou-
wen - Betty Jansma scoorde voor
rust vijf keer – bleef de ploeg van
Wolsink aardig bij. Bij rust ging DVO,
dat liefst zeven strafworpen kreeg,

wel met 15-16 aan de leiding.
Na de pauze leek de beer los. Erwin

Zwart scoorde zijn eerste punt, Jetze
de Jong pakte een lekkere rebound
en even later bracht Zwart LDODK
op voorsprong: 18-17. DVO kwam
echter net zo rap weer langszij. De
Gelderlanders liepen snel uit naar
18-21. Die klap kwam de thuisclub
niet meer te boven. Wolsink haalde
nog wat trucjes uit. Hij liet Kroon en
Diana van der Vorst van vak wisse-
len en bracht Jurjen Bosma in de
ploeg. Het haalde niets uit. LDODK
bleef kansen missen. DVO won uit-
eindelijk verdiend met 24-26.

Voor de winterstop won dit
LDODK vijf van de zes duels, waar-

LDODK-trainer
Wolsink: ‘We zijn
een ‘upcoming’
ploegje, hè’

onder de puike uitoverwinning op
landskampioen TOP. De Friese top-
club verloor alleen nipt van de titel-
kandidaat PKC. Hoe was het toch
mogelijk dat LDODK thuis verloor
van dit DVO, dat voor de winterstop
een keer gelijk speelde en verder al-
les verloren had? Gold DVO dan toch
als de angstgegner van LDODK?

Zorgde de aanwezigheid van een
NOS-ploeg wellicht voor extra druk?
Niets van dat alles, stelden de spelers
nuchter. ,,Der wie gjin eangst by ús”,
stelde André Zwart. ,,Sy ha it gewoan
goed dien. DVO is gjin minne
ploech.”

Zo dacht Jansma, de beste dame
aan de kant van LDODK, er ook over.
,,Eltse ploech yn dizze league hat
goeie spilers’’, aldus Jansma. ,,Dit
ferlies is soer. Mear net. It doel
bliuwt itselde. Wy moatte de play-
offs helje. Foarich jier ha wy dat net
helle, mar wol goed presteard. As wy
dit seizoen de play-offs net helje dan
ha wy slecht presteard.”

Trainer Wolsink deelde die ge-

dachte: ,,De eerste vier moeten wij
halen. Klaar. Dat wil niet zeggen dat
we zomaar iedereen verslaan. We
zijn een ‘upcoming’ ploegje, hè. Van-
daag was de focus niet goed. Mis-
schien een beetje overschatting van
onszelf. Misschien gaf de aanwezig-
heid van de NOS een heel klein
beetje druk.”

DVO-trainer Gerald Aukes, de
Fries die LDODK naar het hoogste ni-
veau bracht, wist wel beter zei hij.,,It
is de earste kear dat de NOS hjir is.
Dan is in feriening yn rep en roer.
Dat hat syn ynfloed op spilers. Sa
wurket dat gewoan”,zei Aukes met
een glimlach. Winnende coaches
hebben immers altijd gelijk.
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Betty Jansma (links) namens LDODK in actie met Isa Klein Tuente van DVO. FOTO HENK JAN DIJKS


