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Druk wordt LDODK fataal tegen TOP
LDODK maakte gistermiddag hardhandig
kennis met de wetten van de play-offs. Op
bezoek bij TOP, waar de Gorredijkers in de
Korfbal League niet van verloren, kwam de
formatie van Erik Wolsink geen moment
onder de druk van de thuisploeg uit: 24-20.

Nathan Sprey

Sassenheim | ,,Dit is flink balen”, vat-
te Friso Boode zijn gevoel meteen na
de verloren wedstrijd samen. LDODK
waskansloos indeeerste rondevande
play-offs. ,,Wehadden geen antwoord
op hun manier van verdedigen van-
daag. We maakten telkens dezelfde
fouten en hadden te veel slordighe-
den in ons spel. Dat irriteert.”

De routinier keerde voor even te-
rug op het oude nest waar hij de laat-
ste jaren speelde. Maar na het warme
welkom van de speaker was TOP zo
vriendelijk niet meer. LDODK maak-
te kennis met de wetten van de play-
offs. De groenhemdenwerdenvol on-
der druk gezet en konden eigenlijk
alleen in de beginfase TOP van re-
pliek dienen. Via Marjolijn Kroon en
Erwin Zwart werd de snelle 2-0 ach-
terstand nog ongedaan gemaakt,
maar niet veel later was het al 5-2.

,,Toch was het verschil in de pau-
ze slechts twee doelpunten, 13-11
was zo slecht nog niet”, wist Erwin
Zwart. ,,Wat de score betreft was er
dus niet zo veel aan de hand, maar
we wisten wel dat het in de tweede
helft andersmoest. TOP gaf heel veel
druk, daar hadden we moeite mee.
Femke (Faber, red.) kwam amper
vrij; André (Zwart, red.) schoot de
ballen niet af; en zij pakten heel veel
verdedigende rebounds. Dat maakte
het voor ons echt enorm lastig.”

In de rust werden de pijnpunten
geanalyseerd door LDODK en coach
Wolsink greep in. Hij liet Kroon van
vakwisselenmet Betty Jansma. Toen
ook dat nog niet het gewenste effect
sorteerde mocht ook Friso Boode

overlopen. Hij wisselde met Jetze de
Jong, die op zijn beurt vervangen
werd door Jurjen Bosma. ,,Misschien
was de concentratie door de wissels
in die fase wat minder”, dacht Wol-
sink, die zag dat LDODK snel na de
pauze op een onoverbrugbare 20-12
achterstand kwam.

Vanaf dat moment was de wed-
strijd gespeeld en leek er zelfs een af-
straffing in de maak. Zo ver kwam
het echter niet, want in de laatste
minuten haalde TOP de voet van het
gaspedaal. Dankzij goals van Boode,
Bosma,Diana vanderVorst enErwin
Zwartwerdde standuiteindelijknog
enigszins dragelijk. Een nederlaag
met ‘slechts’ vier goals verschil, al
was het verschil op het veld groter.
,,We hebben onze vuurdoop in elk
geval gehad”, sprak Boode, die overi-
gens zeker niet uit het veld geslagen
was door de nederlaag. ,,Natuurlijk
is het een tikkie dat we moeten ver-
werken, maar ik heb absoluut nog
vertrouwen in een goede afloop. Vol-
gende week spelen we in onze eigen
hal, met 1500 man aan onze zijde.”

Antwoord
Aan Wolsink de taak om voor zater-
dag een antwoord te verzinnenopde
verdedigende druk van TOP. Hoe
krijgt hij Faber, die afgelopen week
niet kon trainen als gevolg van haar
zware val tegen Blauw-Wit, vrij? Hoe
gaat hij ommet de vele steals die TOP
pakte? ,,We gaan analyseren en kij-
ken hoe we dat gaan oplossen. Aan-
vallend moeten we onze dreiging
naar binnen in elk geval beter benut-
ten”, stelde de coach. ,,Vaker en eer-
der de bal in de steun krijgen, zodat
we niet naar de schotklok gedwon-
gen worden. En de steun moet dich-

terbij de paal komen, zodat we ook
van dichterbij kunnen schieten.”

Verdedigend was Wolsink overi-
gens wel gematigd tevreden over
zijn ploeg. Al was één teamfunctie

goed vervullen dus duidelijk niet ge-
noeg in de play-offs. ,,Maar we heb-
ben het benaderd als een gewone

wedstrijd. Binnen de lijnen is dat na-
tuurlijk ook zo, maar de mentale
druk van de play-offwedstrijd speel-
de toch ook meer mee dan we wil-
den. Dat is een les die we in elk geval
hebben geleerd, dit was immers pas
de eerste keer dat we een play-offdu-
el hebben gespeeld.”

Wat LDODK ook geleerd heeft, is
dat je in de play-offs gewoon van he-
le goede huize moet komen om een
kans te maken. De huidige vorm is
echter nog niet geweldig: van de
laatste vijf officiële duels werd er
slechts één gewonnen. TOP heeft op
haar beurt van de laatste vijf wed-
strijd er slechts één verloren. Tel dat
op bij het feit dat ze LDODKkansloos
lieten in Sassenheim, endeopdracht
om de finale in het Ziggo Dome te
spelen voor het team van Wolsink
wordt met recht een hele zware. Om

de finale nog te halen moet komen-
de week worden gewonnen en de
derde wedstrijd óók. Voor PKC geldt
overigens hetzelfde scenario: zij ver-
loren zaterdagavond in de het ande-
re play-offduel verrassend genoeg in
eigen huis van Blauw-Wit (23-27).

Maar opgeven? Dat woord ken-
nen ze niet in Gorredijk. ,,Sterker
nog, het gevoel is nog steeds goed”,
zei Erwin Zwart met opgeheven
hoofd. ,,Het verlies is zuur, maar als
we de dingen diemisgingen analyse-
ren en meenemen naar zaterdag,
heb ik er zeker nog vertrouwen in.
Iedereen is fit, we zijn een ervaring
rijker, het is een vol huis komende
week. We zijn nog niet verslagen.”

Scores LDODK: Friso Boode 5, Erwin Zwart,
André Zwart en Marjolijn Kroon 3, Jetze de
Jong 2, Betty Jansma, Femke Faber, Diana van
der Vorst en Jurjen Bosma allen 1.

Natuurlijk is het een
tikkie, maar ik heb
absoluut nog
vertrouwen in een
goede afloop

André Zwart (rechts) namens LDODK aan de bal in het play-offduelmet TOP uit Sassenheim, dat uiteindelijk
aan het langste eind trok (24-20). Paul Anholts probeert verdedigend op te treden. Foto: Henk Jan Dijks


