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LDODK is nog paar maatjes te klein
Behoudens de eerste vijf minuten had
LDODK zaterdagavond in de topper tegen
PKC niets in te brengen. De runner up uit
Gorredijk was nog een paar maatjes te
klein voor de absolute top (21-36).

Bert Kalteren

Gorredijk | LDODK lijkt dit seizoen
aansluiting te hebben verkregen bij
de top-vier van de Korfbal League.
Maar de absolute top is toch een an-
der verhaal. Dat bewees de dynami-
sche koploper PKC in sportcentrum
Kortezwaag, die geen spaan heel liet
van de formatie van ErikWolsink. De
belangrijkste uitdager werd voor ei-
gen publiek met de neus op de kei-
harde feiten gedrukt. ,,Dit was hoge-
schoolkorfbal.Wezijngedeklasseerd

en dat moet je soms nemen in top-
sport”, zei Wolsink.

Dat was een bittere pil voor de
Gorredijkse formatie die voor 1116
toeschouwers door Friso Boode nog
wel op een1-0 voorsprong kwam.Het
werd vervolgens nog wel 2-2 en 4-4,
maar na vijfminuten spelen kreeg de
thuisclub een lesje in hogeschool-
korfbal van de formatie van de Belgi-
sche coach Detlef Elewout. ,,We zijn
in fases weggespeeld door een heel
sterkPKC.Daarhebbenwenooit echt
een antwoord op gehad en dat is wel
jammer”, vond André Zwart.

De topscorer van LDODK met zes

treffers onderkende dat de ‘ereron-
de’ na afloop om het publiek te be-
danken hem zelden zo zwaar was ge-
vallen. ,,Maar dat hoort er ook bij,
want die mensen zijn wel hier geko-
men om ons te steunen. Helaas heeft
dat ons niet kunnenhelpenom tegen
PKC een goed resultaat neer te zet-
ten.” En dat kwam hard aan in het
Gorredijkse kamp, dat overmorgen
in Amsterdam (AW.DTV) alweer de
kans krijgt om zich te revancheren.

Nadat de uitwedstrijd in Papen-
drecht in de tweede speelronde in de
slotfase met miniem verschil (17-16)
verloren ging, was het zaterdag-
avond een ander verhaal. Wolsink
koos destijds in het uitduel voor een
verdedigende tactiek, maar toverde
voor de return een hele aanvallende
speelwijze uit de hoed. Dusmet Fem-
ke Faber en Marjolijn Kroon in het
eerste aanvalsvakmet Boode en Jetze
de Jong enmet de broers André en Er-
win Zwart in het ander vak.

Maar halverwege de eerste helft
moest Wolsink onderkennen dat het
plannetje faliekant was mislukt. Bij

een stand van 8-12 paste hij de grote
wisseltruc toe, waardoor de vakken
weer in hun originele samenstelling
gingen opereren. Maar desondanks
kreeg de thuisclub geen vat op het bij
vlagen frivole spel van de Papen-
drechtse ploeg. ,,We hadden ver-
wacht ze op deze manier pijn te kun-
nen doen, maar dat kwam er niet uit.
Aanvallend slaagdenwe er niet in on-
der de grote druk uit te komen en
daardoor kregen we te weinig kan-
sen”, constateerde André Zwart.

Reorganiseren
De enige bij LDODK die zich in de be-De enige bij LDODK die zich in de be-
ginfase aan de scorende malaise ont-
trokwasErwinZwart.Maar ooknade
wisseling veranderde er weinig. PKC
schoot met scherp en bouwde de
voorsprong na 25minuten spelen uit
tot zes punten (9-15). Niet onoverko-
melijk, maar ook daarna slaagde de
thuisclub er niet in de marge te ver-
kleinen. In tegendeel. ,,Na rust kre-
gen we de ene na de andere goal te-
gen. PKC kwamhier omde zaak te re-
organiseren. Ze hebben ons volledig

uit elkaar gespeeld, waardoor de sy-
nergie weg was en er alleen eilandjes
overbleven”, zei Wolsink.

PKC scoorde in de beginfase na de
pauze een percentage van 3 op 1 en
liet daarbij af en toe fraaie hoog-
standjes zien van Richard Kunst en
Danny den Dunnen, die zelfs het
thuispubliek hogelijkwist tewaarde-
ren. Maar ook de Papendrechtse
vrouwen deden met zeventien tegen
negentien treffers nauwelijks onder
voor hun mannelijk collega’s.

,,PKCheeft een al jaren ingespeeld
team en hebben het vermogen dit uit
de kast te toveren. Maar we gaan niet
twijfelen aan onze eigen capacitei-
ten”, benadrukte Wolsink. ,,We heb-
ben als doel gesteld om bij de eerste
vier te eindigen en datmoet ons kun-
nen lukken. Dan zien we later wel te-
gen wie we in de play-offs moeten
spelen. En dan kan het zo maar zijn
dat we op een gekke dag fantastische
dingen kunnen doen.”

Scores LDODK: André Zwart 6, Erwin Zwart
5, Marjolijn Kroon 4, Femke Faber en Friso
Boode 2, Betty Jansma en Jurjen Bosma 1.

Terwijl PKC op de achtergrond feestviert met de meegereisde supporters, druipen Erwin Zwart en Friso Boode (r) van LDODK balend af. Foto: Henk Jan Dijks


