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LDODK overwint in heus doelpuntenfestijn
Van onze sportredactie

Amsterdam | Wie gistermiddag de
reis vanuit Gorredijk naar Amster-
dammaakte om LDODK tegen Blauw
Wit te zien spelen, hoefde zich geen
seconde te vervelen. Er vielen in vijf-
tig minuten korfbal bijna zeventig
doelpunten in het Korfbal League-du-
el. Gelukkig voor LDODKmaakten de
bezoekers net twee goals meer dan
de thuisploeg: 33-35.

,,Het was een heftig potje”, glim-
lachte trainer Erik Wolsink na het
spektakelstuk. De coach moest al in
de eerste helft ingrijpen toen hij zijn
ploeg 17-12 achter zag staan. ,,Het
voelde alsof we uit elkaarwerden ge-
speeld door Blauw Wit. We deden
dingen te gehaast en dus moest er

even overlegd worden.” De korte on-
derbreking miste zijn uitwerking
niet. Via achtereenvolgens Erwin
Zwart, André Zwart, Betty Jansma en
Diana van der Vorst was het zo weer
een wedstrijd.

Initiatief
Het initiatief kwam terug in FrieseHet initiatief kwam terug in Friese
handen, al duurde het tot 25-26 voor
de voorsprong van LDODK ook weer
een feit was. Femke Faber zette haar
naamonder de treffer. ,,Femke speel-
de sowieso erg goed”, vond Wolsink.
,,Zemoest er wel even toeworden ge-
zet,maar toenhet eenmaal liep, deed
ze het heel goed. Sowieso vond ik de
dames erg sterk spelen. Diana (van
der Vorst, red.) en Marjolijn (Kroon,
red.) maakten na de rust namelijk
ook een aantal belangrijke treffers.
Goed om te zien.”

Het zorgde ermede voor dat LDODK
tegen het einde van het duel uitliep
naar een 31-34 voorsprong, waarna
André Zwart het duel uiteindelijk in
het slot gooide. Tot tevredenheid
van Wolsink. ,,Erwin kwam bij mij
met de mededeling dat ze in hun
vak de dames gingen uitspelen. Dat
is knap van hem. Erwin is een win-
naar, die graag zelf mag beslissen.
Hij las dewedstrijd, had vertrouwen
in zijn ploeggenoten en ging de da-
mes uitspelen. Dat zijn ook proces-
sen die lopen gedurende het sei-
zoen.”

Toch was het zeker niet allemaal
hosanna in de hoofdstad van Neder-
land voor LDODK. Er waren ook ge-
noeg punten ter verbetering. ,,Ver-
dedigend was het matig. We maak-
ten niet altijd de juiste keuzes. Dat is
zeker nog voor verbetering vatbaar.

In het non-verbale gedeelte van de
sport, het elkaar blind begrijpen,
kunnenwe ons nog verdiepen.Wan-
neer moet je elkaar verdedigend bij-
voorbeeld wel of niet overnemen?”

Beslissingen
Genoeg dingen omnog te verbeterenGenoeg dingen omnog te verbeteren
dus. Het is een kritische blik van de
coach, na een op het oog een prachti-
ge zege. Al zijn 33 tegengoals inder-
daad (te) veel. De zege in Amsterdam
brengt de Gorredijkers tegelijkertijd
wel steviger in het zadel van de bo-
venste drie plekken. Het verschilmet
achtervolger KZ is halverwege de
competitie al liefst vijf punten.
,,Maar ik ben niet zo bezig met de
ranglijst”, verzekerde Wolsink. ,,We
moeten vooral beter worden. Ons
ontwikkelen. Het kan nog veel beter,
maar dat is niet erg. De beslissingen

vallen voorlopig nog niet.”
Aan het einde van de competitie

staan namelijk nog de play-offs te
wachten. Dán moet het gebeuren.
Wolsink: ,,Zo ver denk ik nog niet.
We moeten eerst maar eens fit blij-
ven. Geen schorsingen pakken. Ik ga
nog niet mee in de grote eutrofie, al
koersen we wel af op een play-off-
plekje.”

Met het uitduel tegen Fortuna en
de thuiswedstrijd tegen koploper
PKC in het vooruitzicht kan LDODK
zijn borst echter ‘gewoon’ weer nat-
maken. Goed begonnen is half ge-
wonnen.Maarhalverwege deKorfbal
League is er noggeenenkele prijs ver-
deeld. Ook voor LDODK niet.

Scores LDODK: Erwin Zwart 8, André Zwart
7, Femke Faber 6, Diana vander Vorst 4, Betty
JansmaenFrisoBoode3, Jetze de Jong enMar-
jolijn Kroon 2.


