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LDODK verspeelt tegen KZ kostbare winst
Nathan Sprey

Gorredijk | Hoe wist eigenlijk nie-
mand, maar dát LDODK gistermid-
dag de overwinning in eigen huis te-
gen KZ nog weggaf was duidelijk wel
doorgedrongen. Chagrijnige gezich-
ten, geïrriteerde blikken, en hier en
daar zelfs een traan. De 27-29 neder-
laag kwam hard aan bij de Gorredij-
kers.

,,Ik weet eigenlijk niet zo goed
waar we het hebben weggegeven”,
sprak André Zwart teleurgesteld. De
captain kon overigens in letterlijke
zin wel de vinger op de zere plek leg-
gen. In een volle actie naar binnen
kreeg hij snoeihard een knie in zijn
bovenbeen. Met pijn en moeite kon
Zwart verder. ,,Maar hier ga ik de rest
van de week nog last van hebben.”

Pijn enmoeite, datwarende juiste

woorden voor LDODK. Al leken ze
met pijn en moeite wél op weg naar
de zege. Want hoewel de formatie
van Erik Wolsink in de eerste helft
achter de feiten aanliep enmet de14-
15 ruststand zeker niet mocht kla-
gen, werden de groenhemden na de
pauze sterker. Op 25-21 leek het ga-
me, set and match voor LDODK.

Nonchalant
Zo ver kwam het echter niet. Onder
aanvoering van invaller AlwinOut en
Jordi Pasma bleef KZ in het spoor van
LDODK. Al keek Zwart voornamelijk
naar het verdedigend falen van zijn
eigen ploeg. ,,Erwin stond een keer
aan de verkeerde kant; Marjolijn gaf
een kans aan de achterkant simpel
weg; ikzelf kreeg een strafworp te-
gen”, somde hij een aantal slordighe-
den van LDODKna de pauze op. ,,Ver-
dedigend hebben we echt een aantal
steken laten vallen.”

De aanvoerder van LDODK kreeg bij-
val van zijn coach. ,,Dit mag ons ei-
genlijk niet overkomen”, vond Wol-
sink. ,,Verdedigend was het noncha-
lant. En aanvallend zat er in het ene
vak teweinig spel in. Erwin enMarjo-
lijn konden elkaar te weinig verster-
ken. De doelpunten waren duur aan
die kant.”

Het was aan de makkelijk scoren-
de Betty Jansma en Femke Faber te
danken dat LDODK tot 27-26 telkens
aan de goede kant van de score stond,
maar het verschil was dusdanig klein
geworden dat KZ weer hoop kreeg.
En terecht, zo bleek. ,,We gaven het
zelf weg”, wist Zwart.

En juist tegen concurrent KZ is de
misstap enorm pijnlijk. Bij een over-
winning van LDODK was de oppo-
nent uit Koog aan de Zaan namelijk
zo goed als zeker uitgeschakeld in de
race om de play-offs. Zwart: ,,En wij
geven nu de tweede plaats weer weg.

Dat is enorm balen. Bovendien moe-
ten we zorgen dat we wegblijven bij
de vierde plaats. Natuurlijk is de play-
offs halen ons eerste doel, maar daar-
in is het ook zaak om niet vierde te
worden. Dan tref je namelijk PKC.”

Schade
In alle opzichten liep LDODK dus
vooral schade op in eigen huis tegen
KZ. Qua punten; het uitschakelen
van concurrenten en ook qua fysiek.
Niet alleen captain Zwart moest zich
een aantal keren laten behandelen.
OokDianavanderVorst enFemkeFa-
ber zaten met pijn op de grond.

Voor de Gorredijkers is het dus
vooral zaak om zich weer op te rich-
ten. Dat kan en moet het doen ko-
mende week tegen DOS’46. Wat er
beter moet dan tegen KZ? ,,In bepaal-
de fasesmoetenwehet zakelijker uit-
spelen”, analyseerde Wolsink. ,,Op
een gegeven moment werden we te

frivool en hadden we te weinig re-
bounds. Hoewel ik er nog niet hele-
maal uit benwaar het aan lag, pakten
we sowieso te weinig rebounds. Bo-
vendien vind ik 29 tegendoelpunten
tegen KZ te veel. Dat zal beter moe-
ten.”

Met nog vijf duels te spelen is de
voorsprong op de nummer vier
Blauw-Wit vier punten. Tegenstan-
der KZ volgt op vijf, maar heeft nog
een wedstrijd tegoed. Hoewel naar
boven kijken voor LDODK net zo
goed kan - TOP heeft evenveel pun-
ten, alleen nog een wedstrijd te spe-
len - moeten de Gorredijkers door dit
verlies eerst weer naar onderen kij-
ken. Hoewel iedereen achteraf wist
dat het een onnodige nederlaag was,
werd die wél geleden.

ScoresLDODK:AndréZwart 6, Betty Jansma
en Erwin Zwart 5, Femke Faber en Marjolijn
Kroon 4, Jetze de Jong 2 en Diana van der
Vorst 1.


