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LDODK treft TOP
in de halve finales
van de play-offs
• Tolsma volgt De Groot op als

trainer-coach van Mid-Fryslân

Leeuwarden | LDODK heeft de derde
plaats in de Korfbal League veilig ge-
steld. Op bezoek bij DSC werd na een
matige eerste helft simpel gewon-
nen. Verder verzekerde Mid-Fryslân
zich van handhaving door NKC’51 te
overklassen, terwijl De Hoeve in ei-
gen huis KVA van de titel afhield.

LDODK had de nodige moeite met
het DSC van André Kuipers, dat voor-
laatste staat indeLeague.Maarnade
harde woorden van coach Erik Wol-
sinkwarendeGorredijkers na de rust
(11-10) wél helemaal wakker. ,,Verde-
digend kon het vijftig procent beter.
Ook aanvallend moest er een tandje
bij”, aldusWolsink, die ookwel enige
spanning voelde bij zijn ploeg. ,,Het
zijngeen robots, daaromishet lekker
dat we nu de derde plaats hebben vei-
lig gespeeld. Blauw-WitwonvanTOP,
dus bij een nederlaag hadden we ko-
mende week nog vol aan de bak ge-
moeten. Dit is toch veel lekkerder.”
Hoewel carnaval er alweer een tijdje
opzit, werd er nogwel een flink feest-
je gevierd in Eindhoven.

Alleen bij een gelijkspel of neder-
laag was Mid-Fryslân niet zeker van
handhaving in de overgangsklasse
D. Maar in eigen huis tegen het gede-
gradeerdeNKC’51lieten deGrousters

er geen gras over groeien. In de rust
stond het liefst 20-6; het duel eindig-
de in 28-13. ,,Een heel goede eerste
helft. Dat is fijn, zeker in een wed-
strijd waarin het moet gebeuren”,
vond trainer Rudmer de Groot. ,,Al-
leen jammer dat we dat geen goed
vervolg konden geven na de rust.”
Voor De Groot was het zijn laatste
zaalwedstrijd als hoofdtrainer van
Mid-Fryslân. De club heeft Peter Tols-
ma teruggehaald als nieuwe coach.

De Hoeve haalde gistermiddag in
eigen huis keihard uit in dezelfde
poule. De formatie van Arjan Kreeft
won met 37-28 (!) van KVA dat daar-
door de titel misliep. ,,Wewilden het
zaalseizoen goed afsluiten”, lachte
Kreeft. ,,In de pauze was het al 20-13.
Echt in de buurt zijn ze niet meer ge-
komen, ze hebben geen kans gehad.
Als we dit niveau halen op het veld,
hoeven we ons daar geen zorgen te
maken”, aldus Kreeft. Daar staat De
Hoeve puntloos onderaan.

In de eerste klasse A eindigde
Wez Handich/DOW gisteren het sei-
zoen slecht. De ploeg uit Rottevalle
verloor op bezoek bij KZ Danaiden:
29-28. In de eerste klasse B degra-
deerde Oerterp/VKC. Door de neder-
laag bij kampioen Hoogkerk (27-15)
speelt de ploeg komend seizoen in de
tweede klasse. De Wâlden won in ei-
gen huis van Exakwa (22-15); CSL ver-
sloeg Ritola (23-21) en Drachten ging
onderuit bij De Waterpoort: 25-19.


