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LDODK glijdt wederom uit over DVO
De ijzel en gladheid was dit weekeinde de
spelbreker van veel sportduels. Ook voor
LDODK kwam er een jaarlijkse plaag op
bezoek, DVO. Vorig seizoen verloren de
Gorredijkers al twee keer en ook ditmaal
maakte LDODK een uitglijder: 24-26.

Nathan Sprey

Gorredijk |Warenhet de kerstdagen
waarin veel gegeten en minder ge-
traind werd? Was het het feit dat de
NOS speciaal voor LDODK was afge-
reisd naar Gorredijk? Was het dat de
angstgegner DVO met voormalig
LDODK-coach Gerald Aukes op de
bank op bezoek kwam?

Mogelijkheden genoeg om de ver-
rassende nederlaag van LDODK in ei-

gen huis tegen DVO te verklaren.
Maar de voornaamste oorzaak van de
verliespartij was de schotloosheid
van de Gorredijkers. Gebroeders An-
dré en Erwin Zwart schoten in de eer-
ste helft bijna alles op de voorkant;
het dameskwartet van LDODK miste
in totaal bijna tien doorloopballen.

Drukkertje
Betty Jansma onttrok zich groten-Betty Jansma onttrok zich groten-
deels aan de malaise en hield haar
ploeg voor de pauze met vier doel-
punten nog enigszins op de been.

,,We speelden niet goed vandaag”,
besefte ze. ,,Veel doorloopballen gin-
gen inderdaadmisbij ons.Wekregen
vaak net even een drukkertje in de
rug, waardoor het een stuk moeilij-
ker was om de ballen af te maken.”

Nade 2-1van Jansmaen3-1van Jet-
ze de Jong greep DVO het initiatief in
de wedstrijd. LDODK stond daarom
inde rust terechtmet15-16 achter. En
dat terwijl Jansma haar directe oppo-
nent Fleur Hoek volledig in de tang
had. De jeugdinternational, en de
vrouwelijke topscorer van DVO,
werd al voor de rust gewisseld door
Aukes. Een compliment voor Jans-
ma? ,,Het zegt natuurlijk iets dat ze
eruit gehaald wordt, maar dat is niet
alleen mijn verdienste. Ze zat er zelf
gewoon niet lekker in. Het zal een
combinatie van beide zijn. Helaas
maakte het uiteindelijk niets uit.”

Want waar LDODK uitstekende
grip had op Hoek, hadden de groen-
hemden geen antwoord op de uit-
muntende Marijn van den Goor-
bergh (zeven goals). ,,Zonder hem
had DVO vandaag niet gewonnen”,

meent Jansma. ,,André zat er boven-
op en hij bleef maar scoren.”

Testosteronspiegel
Dat laatste zorgde voor een groteDat laatste zorgde voor een grote
glimlach op het gezicht van Aukes.
Hij was waarschijnlijk de enige Fries
in sporthal Kortezwaag die blij was
met goede spel van de DVO-spits.
,,Marijns testosteronspiegel is wel-
eenswat hoog, zodat hij denkt dat hij
allesmoetdoen inhet vak.Maar zoals
hij vandaag speelde, was klasse.”

Dus deed Aukes zijn oude club net
pijn, net als vorig seizoen tweemaal.
Wat het geheime recept is om
LDODK te verslaan? ,,Er is niet één
vaste formule.We zijn vandaag dicht
bij elkaar gebleven en hebben elkaar
geholpen. Deze zege was belangrijk,
want we hadden pas één punt verza-
meld tot nu toe.”

Toch had het nog zomaar anders
kunnen aflopen. Want hoewel DVO
de betere partij was, kwam LDODK
via een prachtige doorloopbal van Er-
win Zwart op 18-17 op voorsprong.
,,Toen dacht ik, we gaan erop en er-

over”, sprak coach Erik Wolsink.
,,Hoewel we genoeg goede kansen
kregen, misten we te veel. Daardoor
gingen we harder werken, forceren
en werden we onrustig. Een goede
les. We zijn goed genoeg om een ach-
terstand goed te maken. Alleen dat
vertrouwenmoetenwewel hebben.”

Inpaniekwasde coachnade twee-
de competitienederlaag echter niet.
,,We hebben onszelf een soort druk
opgelegd dat we niet mogen verlie-
zen. Dat we opeens de grote favoriet
zijn. Dat is natuurlijk nog niet zo.
Juist dát is misschien wel de belang-
rijkste les van vandaag.”

Komende week kan LDODK zich
in eigenhuis revancheren tegenDSC.
Almoethetdatweldoenzonder Friso
Boode: hij pakte in de slotfase een ge-
le kaart en is geschorst. Hopelijk
komt LDODK tegen de formatie van
André Kuipers, wederom een Friese
coach, wel goed beslagen ten ijs.

ScoresLDODK:AndréZwart 6, Betty Jansma
4 en Diana van der Vorst 4, Friso Boode 3, Er-
win Zwart, Jetze de Jong enMarjolijn Kroon 2
en Femke Faber 1.

Betty Jansma in actie tegen Isa Klein Tuente (DVO). Ondanks haar vier goals voor de pauze kon ze LDODK niet voor de verrassende nederlaag behoeden. Foto: Henk Jan Dijks


