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Zwart eist meer van zichzelf
NIELS VAN MARLE

Tijdens het Korfbal Gala in april vo-
rig jaar liet André Zwart zich kronen
tot onbetwiste topschutter. Met 122
doelpunten liet hij erkende schut-
ters van topploegen – zoals Marc
Broere van Blauw-Wit en PKC’er Ri-
chard Kunst - achter zich. Hoe an-
ders is het nu voor de aanvoerder
van LDODK. Hij staat dit seizoen nog
maar op twaalf treffers, waarvan vijf
strafworpen. Gisteren, tijdens de
met 28-20 gewonnen wedstrijd te-
gen DSC, maakte Zwart er slechts
drie. Ook nog eens allemaal vanaf 2,5
meter.

,,Het loopt niet echt lekker voor
mezelf’’, zei Zwart. ,,Op trainingen
gaat het bij momenten wel lekker,
maar in de wedstrijden komt het er
niet of nauwelijks uit.’’ Dat knaagt
wel een beetje. ,,Ik eis van mezelf dat
ik het beter doe. Ik hoef er niet weke-
lijks acht of negen te maken, ook
omdat er om me heen veel scorende
spelers zijn. En ik hoef zeker niet
weer topscorer te zijn, maar beter
dan dit moet het zeker.’’

Gelukkig voor LDODK is Zwart er-
varen genoeg om te weten dat hij
niet moet gaan forceren. ,,Ik geef nu
ballen af die ik anders zeker zelf zou
nemen. In de openingsfase ga ik er
wel voor en neem ik ze gewoon,
maar als je dan merkt dat ‘het’ er
weer niet is, moet je gewoon in
dienst van het vak gaan spelen.’’
Femke Faber en Jurjen Bosma bleken
wel trefzeker. Beiden maakten vijf
goals.

Erik Wolsink had graag gezien dat
zijn aanvoerder al in betere vorm
zou steken, maar hij is toch ook te-
vreden over de manier waarop
Zwart nu speelt. ,,Daarom krijgt hij
ook gewoon een basisplaats, hoewel
we met Jurjen Bosma in de ploeg nog
geen punt verloren hebben. André is
op zoveel andere manieren van
waarde voor het team.’’

GORREDIJK Van topscorer van de
Korfbal League naar een lichte
vormcrisis. André Zwart draait niet
zijn beste seizoen bij LDODK/Rins-
ma Fashion.

LDODK 28
DSC 20

De coach is ervan overtuigd dat de
oude Zwart vanzelf weer komt bo-
vendrijven. ,,Hij mag nu ook nog
zoekende zijn, de competitie is nog
lang niet beslist. We hebben hem lie-
ver op zijn best als we richting de
play-offs gaan. Nu moet hij gewoon
lekker blijven werken, vertrouwen
opbouwen en die mindere doelpun-
tenaantallen niet te belangrijk ma-
ken.’’

Toch had een iets makkelijker sco-
rende Zwart gisteren van pas kun-
nen komen tegen DSC. De promo-

vendus uit Eindhoven – getraind
door Britsumer André Kuipers –
maakte het LDODK een helft lang
moeilijk, al lag het grootste pro-
bleem bij LDODK zelf. ,,Het was een
beetje ingehouden korfbal’’, om-
schreef Zwart het. ,,De afronding
was matig en we hadden te weinig
aanvallende rebounds om lekker te
herhalen.’’

DSC nam brutaal een 4-7 voor-
sprong, maar nadat Erwin Zwart uit
een vrije bal voor de gelijkmaker
zorgde, kwam de thuisploeg einde-

lijk los. Al was de ruststand met 10-9
nog altijd zeer mager voor een wed-
strijd op het hoogste niveau. Tot op-
luchting van de kleine duizend toe-
schouwers drukte LDODK in de ope-
ningsfase van de tweede helft direct
door. Zwart: ,,Uiteindelijk hadden
we zelfs nog de dertig kunnen halen,
maar aan het eind werd het weer net
iets te slordig.’’

Met de winst spoelde LDODK –
Jurjen Bosma verving de geschorste
Friso Boode – ook de pijnlijke neder-
laag van een week eerder tegen DVO

enigszins weg. ,,Dat verlies namen
we nog wel mee in ons spel’’, vond
Wolsink. ,,Ik had een druk eerste
kwartier daardoor, met heel veel co-
aching. Gelukkig kon ik het weer
strak zetten en trokken we het toch
overtuigend naar ons toe.’’

Puntverlies was ook simpelweg
geen optie voor LDODK, dat nu ach-
tereenvolges tegen Blauw-Wit, For-
tuna (beide uit) en koploper PKC
(thuis, mogelijk op vrijdagavond)
speelt. Wolsink: ,,Een interessante
fase.’’
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