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Kopzorgen en tranen bij LDODK
Ongeloof en frus-
tratie vochten gis-
teren om voor-
rang bij LDODK/
Rinsma Fashion
na de derde thuis-
nederlaag van het
seizoen.

LDODK 27
KZ 29

NIELS VAN MARLE

Eigenlijk had Marjolijn Kroon
na afloop van het duel met
haar oude club KZ (27-29) he-
lemaal geen trek om haar vi-

sie te geven op hoe het in een drama-
tische slotfase mis kon gaan voor
LDODK. ,,Niet omdat ik niet wil,
maar meer omdat ik totaal niet snap
wat er nou in hemelsnaam gebeurd
is.’’

Met nog tien minuten op de klok
stond LDODK met 24-20 voor en leek
er niks aan de hand voor de nummer
twee van de Korfbal League. Hoe an-
ders liep het. ,,We stapten massaal
uit onze verdedigende rollen’’, legde
coach Erik Wolsink de vinger op de
zere plek. ,,Het was nonchalant.’’ Het
gevolg: het regende ineens vrije bal-
len en strafworpen voor KZ.

Ongelukkigste voorbeeld: Friso
Boode die eerst te vroeg kwam inlo-
pen en vervolgens bij de herkansing
in de ogen van de arbitrage – en op
‘aanwijzingen’ van de uitgekookte
Tim Bakker – niet buiten de cirkel
stond. Het was discutabel, maar het
hele moment onderstreepte het ge-
brek aan wat extra scherpte. De bij-
behorende strafworp betekende 26-
25.

,,Stomme goals. Echt heel stom’’,
besefte Kroon. Domme overtredin-
gen ook, oordeelde ze. ,,Je weet dat je
een jonge, onervaren scheidsrechter
hebt, die net komt kijken op dit ni-
veau en die veel dingen misschien
niet juist inschat en beïnvloedbaar
is. Dan moet je zowel aanvallend als
verdedigend slimmer zijn.’’

Toch zocht de international van

het Nederlands team het probleem
vooral bij zichzelf. Zoals bij de gelijk-
maker van KZ, de 27-27, iets meer
dan twee minuten voor tijd. Tegen-
stander Esther Cordus kreeg een
spelhervatting op een meter van de
korf, speelde de bal uit, zette een
stap naar achteren en schoot uit de
draai vogelvrij binnen. ,,Zo slordig
van mij. Dat mag me gewoon niet
gebeuren’’, zei Kroon, met een ver-
beteren blik in de ogen.

,,En dan vervolgens bij de eerste

Marjolijn Kroon:
‘Natuurlijk ben ik
boos op mezelf’

de beste aanval maak ik een loop-
fout. Verschrikkelijk. Natuurlijk ben
ik boos op mezelf. Ik ben altijd kri-
tisch op mezelf. Ik weet het gewoon
even niet meer…’’ Op dat moment
schoten de tranen in haar ogen en

zocht ze de kleedkamer op. Toen ze
er even later weer uit kwam, wilde ze
liever niks meer zeggen. ,,Beter van
niet op dit moment.’’

Wolsink zag zijn formatie na de
27-27 te gehaast jagen op een win-
nend doelpunt. ,,Er was te weinig
aandacht voor verzorgd spel.’’ Het
deed denken aan een week eerder,
toen LDODK weggeblazen werd
door PKC en alle spelers op eilandjes
speelden, zonder overleg en contact
met elkaar.

,,Dat zullen we nu heel snel in or-
de moeten maken’’, wist Wolsink.
,,Als er een stok in de motor komt,
zullen we hem er met elkaar uit
moeten halen. En we moeten ver-
trouwen houden in de kwaliteiten
die we hebben.’’

Zaterdag wacht de noordelijke
derby tegen DOS’46 in Nijeveen. Met
het oog op het bereiken van de play-
offs en het ontlopen van topfavoriet
PKC in die serie is een zege in Dren-
the cruciaal.
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Marjolijn Kroon zoekt de ruimte voor LDODK. FOTO HENK JAN DIJKS


