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Diana van der Vorst gaat uit van eigen kracht
Diana van der
Vorst (23) wil met
LDODK naar de
nationale korfbal-
finale in Ziggo Do-
me. De speelster
uit Groningen ge-
looft in het team
én in zichzelf.

ANNE ROEL VAN DER MEER

Diana van der Vorst had in
het verleden op het korf-
balveld nog weleens de
neiging om negatief te

denken, om zichzelf snel ,,de grond
in” te praten. Ging iets fout, dan
dacht ze meteen dat het niet meer
goed zou komen. Daarom ging ze
voor goede raad naar sportpsycho-
loge en voormalig topturnster Ber-
ber van den Berg. Die vroeg haar om
twintig keer achter elkaar ‘ik ben
niet goed genoeg’ uit te spreken.

Van den Berg, die voor de spelers
van LDODK zowel individuele als
groepssessies organiseert, nam de
woorden op en liet die vervolgens
aan Van der Vorst horen. Drie minu-
ten lang. Dat was best confronte-
rend. ,,Dit is niet goed”, wist Van der
Vorst onmiddellijk, nadat ze zichzelf
had beluisterd. ,,Toen kwam binnen
wat ik in gedachten altijd tegen me-
zelf zei, toen pas wist ik ook: het
slaat nergens op.”

Van der Vorst is nu in staat om ne-
gatieve gedachten niet langer toe te
laten. ,,Het mag zweverig klinken,
maar de aanpak van Berber werkt”,
zegt ze stellig. ,,Ze heeft me positief
verrast, het is eigenlijk bizar. Ik
moest nooit veel hebben van menta-
le begeleiding, maar ik ben om.”

Het gekke is: als ze af en toe toch
in een dipje zit, dan ziet trainer Erik
Wolsink dat meteen aan haar ma-
nier van spelen en haar blik. ,,‘Vrien-
delijke ogen!’, roept hij dan, wetend
dat ik van binnen kook. Dan denk ik

aan die sessie bij Berber. Dat helpt.”
Ze is bezig aan haar derde jaar bij

LDODK en Van der Vorst merkt aan
alles dat de subtopclub waar ze in
2014 binnenkwam, inmiddels in
veel opzichten is uitgegroeid tot
topclub. Niet alleen qua randvoor-
waarden, ook qua spel.

L DODK moest het in aanvallend
opzicht lang hebben van voor-
al de vier mannen in het veld.

Inmiddels zijn de vrouwen net zo
belangrijk, wat de dynamiek en af-
wisseling in het spel ten goede komt.
Meer dan ooit gaat de ploeg ook uit
van eigen kracht. ,,Daar mag ieder-
een trots op zijn”, vindt ze. Van der
Vorst, die bij Hoogkerk leerde korf-
ballen en bij die club met de C-aspi-
ranten Nederlands kampioen werd,
is als individu meegegroeid. Ze was
vooral een dienende speelster, maar
durft nu ook voor eigen kansen te
gaan.

,,Ik vond het best eng om van Nic.,
waarmee ik was gedegradeerd uit de
Korfbal League, naar LDODK te gaan.

Het is in alles een Friese club. Ik weet
nog dat Jan Sjoerd Pool, destijds de
trainer, zijn oefenstof in het Fries
uitlegde. Bovendien kende ik de ver-
halen over LDODK: het zou een ge-
sloten bolwerk zijn. Achteraf is het
me allemaal heel erg meegevallen.
Ik werd geweldig opgenomen in de
groep. Ik kende ook een aantal spe-
lers al. Femke Faber omdat ik wel te-
gen haar gespeeld had, Erwin Zwart
van Jong Oranje.”

Over Jong Oranje gesproken: in
november 2015 kondigde ze aan te
stoppen bij het nationale talenten-
team. Ze liet daarmee het WK in 2016
schieten. ,,Ik koos voor mijn toe-
komst en had mijn tijd nodig om af
te studeren. De keuze maken deed

pijn. Ik had met de andere spelers
van Jong Oranje een speciale band
opgebouwd, we zaten soms 24 uur
per dag op elkaars lip. Ik miste de
vriendschappen.”

Spijt heeft de nu 23-jarige Van der
Vorst echter nooit gehad . Ze haalde
haar diploma, werkt nu als dokters-
assistente in het Groninger Martini-
ziekenhuis en heeft kansen om door
te groeien. Haar baan kan ze perfect
combineren met het spelen van top-
korfbal in Gorredijk. Bovendien
heeft ze de volledige steun van haar
vriend, Nick Achterhof. Hij voetbalt
bij derdedivionist Be Quick 1887 en
is vanaf volgend seizoen ook hoofd
jeugdopleiding.

,,Met Nick praat ik bijna nooit
over korfbal”, vertelt Van der Vorst.
,,Bewust. Ook thuis nog met de sport
bezig zijn, werkt bij mij niet. Nick be-
grijpt wél wat het betekent om op
hoog niveau te presteren. Dat is heel
fijn. Hij komt als het even kan ook
altijd naar me kijken.”

N ick niet alleen. Ook de ou-
ders van Diana van der Vorst
(haar vader speelde met

PKC’83 in de top van het amateur-
voetbal), haar ,,ouwe” (opa), haar
grootouders van moeders kant en
haar broertje en zusje zijn er vaak bij,
zo niet altijd. ,,Familie, mijn vriend
en korfbal staan bovenaan bij mij.”
Haar naasten zullen er ook zijn als
LDODK het in maximaal drie play-
offduels opneemt tegen TOP. Zon-
dag is de eerste wedstrijd in Sassen-
heim, volgende week zaterdag tref-
fen beide teams elkaar in Gorredijk.

Vorig jaar huilde Van der Vorst
toen LDODK de kans op het seizoen-
stoetje verspeelde. Nu is haar er alles
aan gelegen om met haar team de fi-
nale in Ziggo Dome te spelen. Dat
kan nog net, voor ze begin mei een
noodzakelijke ingreep ondergaat
aan haar rechterknie. ,,Als je in de fi-
nale staat, wil je ook winnen. Maar ik
denk niet te ver vooruit. Eerst moe-
ten we TOP verslaan. Ik denk dat zij
banger voor ons zijn dan wij voor
hen. In de competitie hebben we in
Sassenheim gewonnen en thuis ge-
lijkgespeeld. Dat geeft wel wat aan.
Hier droom je van, hier gaat het om
voor een topkorfballer.”

‘Ik moest nooit
veel hebben van
mentale
begeleiding,
maar ik ben om’

Diana van der Vorst: ,,Ook thuis nog met sport bezig zijn, werkt bij mij niet.” FOTO HENK JAN DIJKS


