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Derbyzege met een smetje
Met de tweede
winst van dit sei-
zoen in de derby
tegen DOS’46,
zette het ambi-
tieuze LDODK in
de Korfbal League
weer een belang-
rijke stap richting
de play-offs.

DOS ‘46 22
LDODK 27
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Friso Boode is de laatste jaren
niet anders gewend. Met
TOP, zijn vorige club, speelde
de korfballer uit Heerenveen

de afgelopen drie seizoenen steevast
de play-offs in de Korfbal League.
Twee keer leverde hem dat ook de
felbegeerde landstitel op.

En toch heeft hij weer kriebels, nu
een plek bij de bovenste vier voor
LDODK binnen handbereik is. ,,Het
gaan nog een paar pittige potjes
worden, met TOP en Blauw-Wit die
naar Gorredijk komen, en uitwed-
strijden tegen DVO en DSC, die
knokken tegen degradatie. Maar het
is wel heel duidelijk nu dat we het
niet meer mogen weggeven.’’

Het was niet eens briljant wat
LDODK in een goedgevulde sporthal
in Nijeveen liet zien, maar het bleek
meer dan genoeg om DOS – met
Friese inbreng van Menno Rus-
schen, Geertje Hoekstra en Leander
Zwolle – bijna probleemloos opzij te
zetten.

De dames van LDODK hadden
aanvallend en verdedigend de over-
hand over hun Drentse opponentes,
terwijl van de DOS-heren alleen Rus-
schen (ex-LDODK) zich serieus en de
hele wedstrijd lang enigszins kon
meten met Erwin Zwart en co.

Smetjes waren er overigens ook
voor LDODK. Marjolijn Kroon kreeg
geel na een stevige verdedigende ac-
tie en een handvol tellen later over-
kwam Jurjen Bosma (die een basis-
plaats had ten koste van Jetze de
Jong) voor een soortgelijke actie pre-
cies hetzelfde. Voor Kroon betekent

de boeking door scheidsrechter Ger-
ritsen een schorsing van één duel.

Boode was kritisch over de kaar-
ten, naar zowel medespelers als
scheidsrechter. ,,Het zijn geen slim-
me acties van Marjolijn en Jurjen.
Totaal onnodig ook. Bij een verschil
van vijf doelpunten, kort voor rust,
hoef je zulke risico’s niet te nemen.’’

,,Maar het zijn ook geen acties die
bedoeld zijn om de tegenstander te
blesseren. We geven volle druk en
dan kunnen zulke botsingen voor-
komen, ook omdat de aanvaller het
contact soms opzoekt om een straf-
worp mee te krijgen. Als arbiter
moet je dat ook inschatten.’’

En er klinken de laatste tijd steeds

Friso Boode:
‘Het zijn geen
slimme acties,
maar botsingen
kunnen gebeuren’

vaker geluiden in de korfbalwereld
dat het huidige sanctioneringsy-
steem niet meer passend is. De laatst
gegeven gele kaart blijft exact 365
dagen staan, waardoor een schor-
sing zomaar binnen is.

Boode kreeg er zelf ook mee te
maken. Tegen DVO maakte hij vlak
voor tijd een bewuste overtreding
door de bal bij zijn tegenstander uit
de handen te slaan, om zo een kans
te maken bij de toegekende vrije bal
balbezit te krijgen en eventueel nog
een gelijkmaker te forceren.

Het tikje leverde hem een kaart op
en omdat er nog eentje stond (uit
zijn tijd bij TOP) ook een schorsing.
,,Terwijl dat soort overtredingen een
hele wedstrijd lang worden gemaakt
zonder dat er een kaart op staat.’’

De kaart van Kroon betekent dat
LDODK zaterdag in de kraker tegen
TOP geen beroep kan doen op de
speelster van Oranje. Een tegenval-

ler, maar ook niet iets om te lang
over te treuren vond Boode. ,,Win-
nen kan ook zonder Marjolijn, na-
tuurlijk. We moeten ons nu focus-
sen op presteren met wie we wel be-
schikbaar hebben.’’

Want hoewel het dus gek moet lo-
pen wil LDODK de play-offs nog mis-
sen, dan nog is er voldoende presta-
tiedrang bij Boode. ,,We moeten van-
af nu elke week beter gaan spelen
om in april ècht goed te zijn. We
moeten onszelf een zo goed mogelij-
ke uitgangspositie verschaffen. Het
is niet gezegd dat we het tegen TOP,
Blauw-Wit of KZ makkelijker zouden
hebben in de play-offs, maar PKC wil
je in ieder geval niet dan al treffen.’’

Friso Boode (links) ontwijkt Harjan Visscher en wacht de bedoelingen van LDODK-ploeggenote Marjolijn Kroon (rechts) af. FOTO HENK JAN DIJKS


