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Friso Boode vaart wel bij nieuwe keuzes
Korfbal

F
Nathan Sprey

Korfbal

Friso is wel vaker later, hij
vindt het soms best lastig om
nee te zeggen tegen bepaalde

dingen”, lacht Kim Deiman als
LDODK-speler Friso Boode (28), haar
vriend, er na een klein half uurtje
nog niet is. ,,Hij moest naar de fysio
en had nog een ander interview. Ik
zei al dat het krap zou worden.”

Een paar minuten later arriveert
Boode alsnog. Hij knikt als zijn
vriendin even later haar woorden
herhaalt. ,,Maar ik ben er wel beter
in geworden om nee te zeggen de
laatste jaren. Bij LDODK hadden we
een kaderavond afgelopen maan-
dag. Normaal gesproken ben ik daar
bij, maar deze week was het met de
play-offs heel druk. Dan zeg ik een
keer af. Dat snapten ze wel. Volgens
mij is dat ook waar het om draait:
hoe de omgeving ermee omgaat als
je eens ‘nee’ zegt. Dát is cruciaal.”

Het zijn drukke weken voor
Boode. Met LDODK plaatste de all-
rounder zich voor het eerst in de
geschiedenis van korfbalclub uit
Gorredijk voor de play-offs. TOP uit
Sassenheim is daarin de tegenstan-
der. Tot vorig jaar reed Boode nog

vier keer per week naar Zuid-Hol-
land om bij datzelfde TOP de korf-
ballen. En hij zat óók in het Neder-
lands korfbalteam. In december
zwaaide hij echter af als internatio-
nal en koos voor zijn maatschappe-
lijke carrière als gymnastiekdocent.

Boode heeft keuzes gemaakt in
zijn leven. ,,Beter vier dingen goed
doen, dan acht dingen half”, weet hij
uit het verleden. ,,Toen ik stopte bij
het Nederlands team ging ik, net als
voor die tijd, weer fulltime werken
op de Burgemeester Harmsma
School. Dat was wel écht een omslag,
weer volle bak werken naast het
korfbal. Het is pittiger dan ik dacht.”

NieuwNieuw
In diezelfde periode van een nieu-
we korfbalclub en een ‘nieuwe’
baan, kwam er ook een nieuw huis.
Samen met zijn vriendin Kim liet
Boode een prachtige woning bou-
wen in een nieuwbouwwijk nabij
Oranjewoud. ,,Gaaf hè?”, wijst hij
op de grote ramen, waar veel licht
door naar binnenkomt. ,,Voor
iedereen die in deze wijk komt
wonen, is alles nieuw. Dat verbindt.
Kim volleybalt met een aantal
vriendinnen uit de buurt, een colle-
ga van mij woont verderop. Dat is
leuk. Onze overburen hebben net
een kindje gekregen. Daar wil ik

straks ook even langs, zonder met-
een de deur plat te lopen. Alleen
aan dat soort dingen kom ik nog
weleens te weinig toe.”

Vriendin Kim lacht vanuit de
keuken. Boode: ,,Ik zou er mis-
schien nog wel meer tijd voor vrij
moeten maken. Maar mijn werk en
het korfbal hebben gewoon priori-

Als ik maar rustig
ben in mijn hoofd,
dan kan ik de juiste
beslissingen nemen

teit in mijn hoofd. Zeker nu. Ik wil
alles goed doen. Werken, korfbal-
len bij LDODK, maar ook de rol van
topsportcoördinator die ik binnen
de vereniging heb.”

Als coach van de coaches werkt
Boode aan de jeugdopleiding van
LDODK. In Gorredijk is hij druk
bezig het professionaliseren van de
jeugdafdeling, zodat er over pak-
weg tien jaar ook nog Korfbal Lea-
gue gespeeld wordt in Gorredijk.

Hoewel hij in deze rol veel aan het
coachen is, voelt hij zich vooral nog
speler. ,,Gezien mijn werk als gym-
nastiekleraar zou ik later zomaar
coach kunnen worden. Maar als
speler heb ik het hoogste gehaald,
dat moet ik als trainer nog maar
eens laten zien. Neemt niet weg dat
ik het enorm leuk vind om mensen
iets te leren. Vandaag was ik op het
stage-bedrijf van een leerling uit
mijn klas. Bij een jongen die al
jaren boer wil worden, maar nu hij
daar daadwerkelijk werkt, weet hij
het helemaal zeker. Hij liep met
een glimlach van oor tot oor rond.
Dat vind ik mooi om te zien.”

SocialerSocialer
Zijn ervaringen uit het korfbal
draagt Boode mee in zijn werk en
als topsportcoördinator. Ervaringen
die hem socialer en rustiger maak-
ten als mens én als korfballer. ,,In
mijn eerste jaren bij Nic. lag er best
veel druk op mij. Toen ik bij TOP
kwam, was dat al een stuk minder
omdat daar meer kwaliteit rond-
liep. Dat heeft een positieve bijdra-
ge geleverd aan mijn houding in
het veld. Je wordt ook ouder en
wijzer. En overigens is het soms
helemaal niet erg om een beetje
gemeen te zijn in het veld. Want
bedenk wel: dat zijn mijn tegen-

standers óók niet. Als ik maar rus-
tig ben in mijn hoofd, dan kan ik
de juiste beslissingen nemen.”

Een van die beslissingen was om
TOP eind vorig seizoen te verlaten.
,,Ik wilde nog één jaar blijven, maar
TOP was bang dat het team na dat
jaar uit elkaar zou vallen. Zoals
destijds bij DOS’46: dat er heel veel
tegelijk stoppen en het perspectief
wegvalt voor de anderen. TOP wilde
op tijd vernieuwen. Een dappere
beslissing, want met dat team had-
den we de finale gehaald, daar ben
ik van overtuigd. Nu misschien ook
wel, maar met meer moeite.”

Met LDODK staat Boode dus
tegenover zijn oude ploegmaten,
met wie hij vorig jaar kampioen van
Nederland werd. Het duel, dat zon-
dag om vier uur live wordt uitgezon-
den door de NOS, is de eerste in een
best-of-threeserie. Tot dusver won
LDODK nog nooit als de NOS langs
kwam. ,,En als PKC de finale haalt,
verliezen ze die”, countert Boode
lachend. ,,Ook dat wordt vaak ge-
zegd. Aan ons de taak om er snel
mee af te rekenen. Ik heb er vooral
heel veel zin in. Natuurlijk ben ik
zondag gespannen. Het zou gek zijn
als de hele setting niets met me zou
doen. TOP is héél licht favoriet,
maar als wij niets raars doen, ma-
ken we echt een goede kans.”

FrisoBoode (links) enzijnvriendinKimDeimanposerend inhunnieuwgebouwdehuisnabijOranjewoud. ,,Het isnog langnietaf.Ermoetnogeenhoopgebeuren.”Meteennieuwebaan,
eennieuweclubeneennieuwhuismoetdaarbinnenkort tijd voorwordengemaakt. ,,Soms ishet ookwel even lekkeromteontspannenmet elkaar. Even lekkerniets.” Foto: Niels deVries


