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LDODK schrijft geschiedenis met bereiken play-offs
EINDHOVEN Dankzij een sterke
tweede helft pakte LDODK/Rinsma
Fashion uit Gorredijk en Terwispel
bij DSC (21-32) eindelijk het positie-
ve resultaat dat nodig was om de
play-offs te bereiken.

De wedstrijd in Eindhoven kende
een opvallende gelijkenis met een
week eerder, toen LDODK bij angst-
gegner DVO in Bennekom onderuit
ging.

Ook nu weer kwamen André
Zwart en zijn teamgenoten heel vlot
op een 0-3 voorsprong, maar omdat
het schotpercentage ondermaats
bleef, kon DSC terugkomen in de
wedstrijd.

,,De eerste helft van onze kant was
echt slecht”, zei Zwart. ,,Veel fouten

in de passing en schoten die niet
eens de korf raakten. Het was weer
onrustig, net als tegen DVO’’, oor-
deelde Zwart. ,,Er zat toch wel span-
ning op. Het is natuurlijk ook niet zo
dat het voor ons de gewoonste zaak
van de wereld is om ons te plaatsen
voor de play-offs.’’ Die wetenschap
gaf druk, merkte de aanvoerder ook
bij zichzelf. DSC kon gaan rusten
met 11-10.

In de tweede helft zette LDODK de
zaken eenvoudiger neer. ,,Zakelijker,
met vaker een vaste rebound, om zo
te kunnen herhalen.’’ De eerste vijf
minuten na rust leverde dat nog al-
tijd niks op, maar toen Marjolijn
Kroon de gelijkmaker produceerde
en Erwin Zwart even later het ver-
schil naar twee bracht, was LDODK

op stoom. ,,Het ging ineens heel
hard en makkelijk. Ga maar na: in 20
minuten maken we 22 goals.’’

Uiteindelijk won LDODK met 21-
32 en daarmee is de ploeg niet meer
te achterhalen door de nummer vier
en vijf. Dat bijzondere moment werd
uitbundig gevierd door de selectie,
staf en meegereisde supporters.

,,We beseffen heel goed dat we
verder nog helemaal niks hebben en
dat het nu pas echt begint. Maar dit
is wel uniek voor onze club en daar
moet je dus gewoon even lekker van
genieten’’, aldus Zwart.

Zaterdag sluit LDODK de reguliere
competitie af met een thuiswed-
strijd tegen Blauw-Wit uit Amster-
dam. Een week later speelt de ploeg
het eerste duel in de play-offs (best

of three) tegen TOP, dat vorig jaar
nog de beste was tijdens de finale in
het Amsterdamse Ziggo Dome, waar
dit jaar op 8 april de eindstrijd is. Als
TOP de laatste wedstrijd tegen For-
tuna wint, hebben de Sassenheimers
thuisvoordeel.

Van gas terugnemen en spelers
sparen tegen Blauw-Wit wil Zwart
niks weten. ,,We moeten juist weer
een stap zetten”, zei hij, ,,zeker nu we
de zekerheid van de play-offs heb-
ben. En Blauw-Wit moet er ook nog
voor gaan om vierde te kunnen wor-
den. Het zal daarom geen gezapig
potje worden, maar juist een mooie
test.’’

Mid Fryslân speelde zich in de
overgangsklasse D definitief veilig
door degradant NKC’51 (Nijverdal)

met duidelijke cijfers te verslaan.
Bij rust was het al 20-6 en uitein-

delijk eindigde het bij 28-13 voor de
club uit Grou en Reduzum, waar Pe-
ter Tolsma volgend seizoen terug-
keert als hoofdtrainer.

Hij volgt Rudmer de Groot op, die
twee jaar de leiding had en de club
op het veld terugbracht naar de
overgangsklasse.

De Hoeve is al een paar weken uit-
gespeeld, maar de Stellingwervers
vervulden de sportieve plicht met
verve in de slotwedstrijd van het
zaalseizoen. KVA werd met 37-28 ge-
klopt en daardoor liep de ploeg uit
Amstelveen, die lange tijd koploper
was, de titel en promotie naar de
hoofdklasse mis. Die ging nu naar
Groen Geel (Wormer).


