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LDODK plaatst zich voor kruisfinales
Voor het eerst in de clubhistorie speelt
LDODK in de kruisfinales van de Korfbal
League. De tegenstander daarin is naar alle
waarschijnlijkheid TOP uit Sassenheim.
De onderlinge krachtmeting eindigde
zaterdag in Gorredijk onbeslist: 23-23.

Nathan Sprey

Gorredijk | Door de remise tussen
concurrenten Blauw-Wit en Koog
Zaandijk (26-26) gistermiddag in Am-
sterdamverzekerde LDODKzichdefi-
nitief van de play-offs. Stap één in de
richting van het droomdoel, spelen
in de Amsterdamse Ziggo Dome, is
gezet. Inderdaad: stap één. Want dit
seizoen wordt er in Ziggo Dome geen
wedstrijdmeer gespeeld omde derde
en vierde plek. Alleen nog de grote fi-
nale.Dusmoet LDODKookdekruisfi-
nales doorkomen.

Bij een overwinning zaterdag op
TOP nam LDODK de tweede plaats
over van de Sassenheimers. Bij een
nederlaag zou het de derde plaats
moeten koesteren. Het verschil:
thuisvoordeel in de kruisfinales.
,,Maar dat zegtmij niet zo veel”, rela-
tiveerde coach Erik Wolsink, die wel
tactisch experimenteerde in sporthal
Kortezwaag. ,,Marjolijn Kroon was
geschorst. Evelyn Zoetendal speelde
prima op haar plek. Diana van der
Vorst had nog nooit tegen Celeste
Split gespeeld. Dat hebben we gepro-
beerd enhet ging alleraardigst. Celes-
te is amper aan de bal geweest.”

In de beginfase legden die tacti-
sche experimenten LDODK geen
windeieren. Tweedoelpunten vanEr-
win Zwart openden de wedstrijd,
maar langzamerhand groeide oppo-
nent TOP in het duel. Wolsink: ,,Het
spel ging veel heen en weer. Het ene
moment hadden wij het betere aan-
valsspel, het andere moment werd
TOP sterker. Dat heeft elkaar bijna
het hele duel afgewisseld. Dan is een
gelijkspel terecht.”

KnietjeKnietje
Toch slaagde TOP erin om een gaatje
te slaan in de fase vlak voor de pauze.
Na de 10-9 van Betty Jansma had
LDODK het moeilijk en scoorden de
bezoekers viermaal op rij (10-13).
Daarom bracht Wolsink zijn captain
André Zwart alsnog binnen de lijnen.
Zwart: ,,In het duel tegen KZ kreeg ik
een knietje. Deze week kon ik amper
lopen. Daarom is besloten dat ik niet
zou spelen. Gelukkig ging het van-
daag een stuk beter en kon ik elk ge-
val invallen.”

De zet vanWolsink sorteerdemeteen
effect. De eerste bal die Zwart om-
hoog gooide ging meteen door de
korf. ,,Dan begin je lekker, ja. In dat
vak moest er meer dreiging komen
naast Erwin. TOP heeft met Paul An-
holts een mindere verdediger, daar
moest ik van profiteren.”

Even voor Zwarts treffer had ook
Jurjen Bosma gescoord, waardoor
LDODK na de thee weer snel aan-
haakte bij TOP. Tot aan de absolute
eindfase bleef het spannend, al leek
TOP door twee goals van Nick Pikaar
te winnen: 21-23. Maar veertien se-
conden voor tijd maakte invaller
Zwart alsnog gelijk. ,,Het is leuker
om met een zege de play-offs te ha-
len. Maar dit is een gewonnen punt.
Als je geen laatste kans krijgt om de
winnende temaken,mag je tevreden
zijn met een gelijkspel.”

Een resultaat waarmee de strijd
om de tweede plek open blijft. En een
resultaat dat in de kruisfinales niet
mogelijk is. Danmoet er een winnaar
komen. Een zege zat er ditmaal niet
in, maar wie weet over een aantal we-
kenwel.Wolsink: ,,WijmistenMarjo-
lijn. André was niet helemaal fit. We
kampen de laatste weken sowieso
met veel blessures, pijntjes en zieken.
Vanaf nu raken we steeds meer fit en
kunnen we de energie weer wat op-
voeren. En vaker compleet trainen.”

Experimenteren
In de komende duels gaat Wolsink
Experimenteren
In de komende duels gaat Wolsink
overigens niet verder experimente-
ren voor kruisfinales. ,,Als ik iets ele-
mentairs wil veranderen of proberen,
richt ik me daarvoor op PKC. Niet op
TOP. Maar eerst richten we ons op
DVO en DSC. Als we die winnen, kun-
nen we met een goed gevoel de com-
petitie afsluiten tegen Blauw-Wit.”

Daarnawacht het grotewerk in de
kruisfinales. Kan Van der Vorst dan
opnieuw topschutter Split uitschake-
len? En wat bedenkt Wolsink op de
tactischezettenvanTOP?FrisoBoode
hadhet lastig inde rebound tegenDa-
niel Harmzen. Femke Faber zat lang
in de tang bij Jet Hendriks. Welke rol
moet Kroon gaan vervullen?

De strijd wordt snel vervolgd.

Scores LDODK:André Zwart 5, Erwin Zwart
4, Friso Boode, Femke Faber en Betty Jansma
3, Jurjen Bosma 2, Jetze de Jong, Evelyn Zoe-
tendal en Diana van der Vorst allen 1. Jurjen Bosma (rechts) is onder de korf in een fel duel verwikkeld met Mick Snel van TOP. Foto: Henk Jan Dijks


