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André Zwart redder van LDODK
Niet dichter bij de
tweede plek in de
Korfbal League,
maar ook geen
echte schade.
LDODK stapte te-
vreden van het
veld na de 23-23
tegen TOP.

André Zwart

LDODK 23
TOP 23

H
NIELS VAN MARLE

Het ererondje dat de spe-
lers van LDODK/Rinsma
Fashion in de opnieuw
volgepakte thuishal (bij-

na 1100 toeschouwers) maakten,
was er eentje vol vreugde en opluch-
ting. Die vreugde kwam voort uit de
knappe inhaalrace in de absolute
slotfase, toen TOP op 21-23 kwam en
LDODK verloren leek. Maar twee
puntgave treffers van André Zwart
zorgden alsnog voor een gelijkspel.

De opluchting kwam voort uit het
besef dat bij verlies niet alleen de
tweede plek uit zicht zou zijn. Maar
ook dat achtervolgers Blauw-Wit en
Koog Zaandijk, die gisteren tegen el-
kaar overigens ook gelijkspeelden
(26-26), Zwart en co. weer binnen
schootsafstand zouden hebben.

,,Wy moatte soargje dat wij gjin
fjirde wurde’’, zei Zwart. LDODK wil
tweede of derde worden om koplo-
per PKC in de play-offs te ontlopen.
,,Dêrom kin dit puntsje noch wolris
hiel wichtich wêze.’’ Mocht TOP toch
ergens nog iets laten liggen, dan is
het onderling resultaat bovendien
in het voordeel van LDODK, na de
eerdere zege in Sassenheim.

Eigenlijk was het bizar dat Zwart
de grote man was bij de thuisclub.
Twee weken eerder liep hij tijdens de
thuiswedstrijd tegen Koog Zaandijk
een bovenbeenblessure op. Voor de
derby tegen DOS’46 werd hij vervol-
gens opgelapt, maar de terugslag
daarvan was pittig. ,,Ik hie der op
rekkene dat ik mar twa dagen lêst ha
soe, mar ik koe tongersdei op de trai-

ning amper rinne.’’
Het treffen met TOP verdween op

dat moment voorzichtig uit zijn
hoofd. Wel bleef hij zijn rechterbeen
behandelen, bij de fysiotherapeut en
met elektrische schoktherapie. ,,Elk
prosintsje ekstra soe moai wêze, al
wie it mar foar in wike letter.’’

Maar eens temeer bleek Zwart een
snelle hersteller en zaterdag voelde
hij zich alsnog fit genoeg om minu-
ten te maken. ,,It soe der net better
fan wurde as ik spylje soe, mar der
koe ek niks stikken gean by dizze
blessuere.’’ Hij startte niet, maar
toen Jurjen Bosma direct na rust

‘Der koe neat
stikken gean by
dizze blessuere’

voor 11-13 zorgde, viel Zwart in.
In de tandem met broertje Erwin

bleek hij een gouden wapen voor
LDODK. Zijn eerste schot was direct
raak en in de amper twintig minuten
die volgden, maakte Zwart er nog
vier, waarbij de laatste 14 seconden
voor tijd binnen viel.

Die laatste aanval speelde LDODK
om bij Erwin Zwart als eindstation
uit te komen. TOP had de verdedi-
ging van André Zwart inmiddels na-
melijk overgedragen aan internatio-
nal Nick Pikaar. Paul Anholts moest
Erwin Zwart in bedwang houden,
maar dat lukte niet. Pikaar schoot te
hulp en dat gaf de andere Zwart net
dat beetje ruimte dat hij nodig had
om toe te slaan.

Hoewel hij dus niet topfit was, be-
naderde André Zwart voor het eerst
dit seizoen de aanvallende scherpte
van vorig jaar, toen hij met 122 goals
topscorer van de Korfbal League

werd. ,,Hjoed slagge hast alles. By dy
earste goal kaam ik bygelyks net
iens goed út mei myn fuotten. En
dochs skeat ik raak. Litte wy hoopje
dat dit fan no ôf myn foarm is.’’

Een sterke André Zwart zal
LDODK hard nodig hebben. De ploeg
speelt de komende tijd eerst twee
lastige uitwedstrijden tegen degra-
datiekandidaten DVO (waar LDODK
nog nooit een punt pakte) en DSC en
stuit daarna in een thuiswedstrijd
op achtervolger Blauw-Wit. Er is dus
nog genoeg werk aan de winkel. ,,Wy
moatte it gas der nog wel even op
hâlde.’’
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