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LDODK worstelt in ‘nieuwe’ wereld
Nu de naam van LDODK steeds vaker valt
als outsider voor het kampioenschap, is de
Friese korfbalmacht vrijwel geruisloos een
nieuwe wereld ingestapt. ‘Mogen winnen’
is veranderd in ‘moeten winnen’ en die
extra druk valt de ploeg vooreerst zwaar.

Edward Jorna

Gorredijk | In die ‘nieuwe’ wereld
wordt LDODK geacht om kordaat af
te rekenen met ploegen uit het rech-
terrijtje van de Korfbal League. De
praktijk blijkt echter een stuk weer-
barstiger. Het Bennekomse DVO pak-
te vorige week, nota bene ín Gorre-
dijk, de eerste seizoenszege en ook
promovendus DSC uit Eindhoven -
getraind door oud-Britsumer André

Kuipers - had gisteren in sporthal
Kortezwaag uitzicht op een stunt. Zo-
ver kwam het echter niet omdat op
de abominabele eerste helft van
LDODK een weergaloos tweede be-
drijf volgde: 28-20.

De eerste, moeizame schreden
hebben LDODK echter wel geleerd
dat voor freewheelers in de Korfbal
League geen plek is. Er bestaan in de
hoogste korfbaldivisie geen kleintjes
endiewetenschapmoetdeploegniet
alleen in het hoofd opslaan, maar
ook inhet hart. Niemanddie deploeg

van trainer Erik Wolsink zal betich-
ten van pedanterie - immers: ‘wij’
nuchtere Friezen - maar tegelijker-
tijd is er niets vreemds aan als je je-
zelf als vice-kerstkampioen op een
iets hoger platvorm neerzet dan
waarop je in werkelijkheid staat.

Oftewel: LDODK zal elke week
voor elke meter moeten strijden wil
het dewensdroom, de play-offs, doen
laten uitkomen. Want het is kraak-
helder dat het dít jaar moet gebeu-
ren. ,,Yn foargeande jierren waard
der ek wol ris oer praat, mar pas dit
jier is it ek echt reëel.Marmakjes?Dy
sille wy net krije”, zo zei Femke Fa-
ber.

De 21-jarige derdejaars studente
fysiotherapie was tegen DSC, niet
voor het eerst dit seizoen, één van de
sterkhouders bij LDODK. Samen met
international Erwin Zwart zorgde Fa-
ber na een waardeloze openingsfase
(één goal in de eerste tien minuten)
met een drietal treffers voor verlich-
ting. De 4-7 achterstand werd omge-
zet in een 10-9 theestand en met na-
me in mentaal opzicht ging er voor

LDODK een wereld open. ,,Tsjin it
skoft oan waard ús spul hieltyd bet-
ter. Doe al fielde ik oan dat wy yn de
twadde helte net yn de swierrichhe-
den komme soene”, zei Faber.

Productiviteit
Zo geschiedde, want tegen één in
plaats van twee tegenstanders was
het voor LDODK veel gemakkelijker
kersen eten. In de tweedehelft kwam
de zege daarom ook niet meer in ge-
vaar. Opvallend in dat tweede bedrijf
was de productiviteit van Jurjen Bos-
ma. De 26-jarige aanvaller, die als
stand-in fungeerde voor de geschor-
ste Friso Boode, schroefde met drie
goals zijn totaalscore op naar vijf. En
dat terwijl zijn vakgenoot - en aan-
voerder - André Zwart bleef stekenop
drie treffers, nota bene ook nog alle-
maal vanaf de stip. ,,Dat is it foardiel
fan twa oanfallers yn ien fak”, zo zei
Bosma. ,,Dan treft ien altyd inminde-
re ferdigener. En dy stie hjoed op
my.”

Veel bescheidener hoeft Bosma
zich overigens niet op te stellen,

want de man die de afgelopen vijf
seizoenen zijn wedstrijden in het
tweede speelde, stond dit seizoen
niet voor niets al vijf keer in de be-
gin-opstelling van trainer Wolsink.
Voor dewinterwas hij al vier keer de
vervanger van de toen geblesseerde
André Zwart. ,,Dy fjouwer wedstri-
denwûnenwy. En doe’t ik ferlinewi-
ke wer op de bank siet, ferlearen wy.
Dat ha ik al efkes mei de trener be-
sprutsen.”

Bosma kent evenwel zijn plek.
,,Der rinne hjir fantastykse hearen
om, dy spylje je der net samar út.
Sjoch, as de trener beslist ommy nije
wike spylje te littenynstee fanAndré,
dan soe ik dêr fansels bliid mei wêze.
Mar sa wurket it net, safolle wit ik
wol. André wie hjoed wat minder,
mar hy is sa enoarmwichtich foar de
ploech. En boppedat wie hy ferline
jier topskoarder fan de League. Sa’n
spiler sette je net samar op de bank.”

Scores LDODK: Femke Faber, Erwin Zwart
en Jurjen Bosma 5, Marjolijn Kroon 4, André
Zwart 3, Betty Jansma en Jetze de Jong 2. Fei-
ko de Vreede en Evelyn Zoetendal 1.

Jurjen Bosma is de ‘ideale’ vijfde heer bij LDODK: vijf basisplaatsen, vijf winstpartijen. Foto: Henk Jan Dijks


