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LDODK staat voor zwaar karwei
LDODK kreeg gis-
teren een verve-
lende draai om de
oren van TOP. De
korfbalfinale in
Ziggo Dome is
nog heel ver weg.

TOP 24
LDODK 20

NIELS VAN MARLE

Aan de missie in de play-offs
veranderde uiteindelijk
niets, ondanks de 24-20
nederlaag in Sassenheim.

LDODK moet nog altijd twee keer
winnen van TOP om op 8 april voor
het eerst in de clubgeschiedenis in
de finale van de Korfbal League te
staan. Maar het verschil na gisteren
is dat de ploeg van Erik Wolsink zich
geen fout meer kan permitteren.
,,We hebben flink wat huiswerk te
doen’’, zei de verliezend coach.

TOP bleek in eigen hal meer klaar
voor het grote werk dan LDODK. De
regerend landskampioen in de zaal
kabbelde een beetje door de compe-
titie heen, maar sprokkelde de afge-
lopen weken een paar extra procen-
ten scherpte bij elkaar. Een kernkwa-
liteit die TOP in het verleden al vaker
liet zien en precies genoeg om voor
het eerst dit seizoen LDODK te klop-
pen.

,,TOP was veel scherper dan wij’’,
oordeelde LDODK-crack Erwin
Zwart. ,,Dit was niet hoe ik me de
play-offs had voorgesteld.’’

Gelukkig voor LDODK besloot
TOP het in de slotfase wat rustiger
aan te doen en liep het verschil terug
van een pijnlijke negen doelpunten
(23-14) naar een marge van vier. Dat
oogde net even wat vriendelijker.
,,Aan de andere kant maakt het niet
uit met hoeveel je verliest, maar telt
alleen dat je verliest’’, realiseerde
Zwart zich.

Hij had de hele week uitgekeken
naar het treffen. Knallen in een volle
hal, met de NOS present voor een li-
ve-uitzending op zondagmiddag pri-
me time. Het viel vies tegen. ,,Toen
we de kleedkamer in gingen voor de

rust, zeiden we tegen elkaar dat het
erger had gekund dan de 13-11 ach-
terstand die we hadden. Eigenlijk
was dat wel prima.’’

Want het liep bepaald niet soepel

bij LDODK, waar Femke Faber er aan-
vallend niet aan te pas kwam tegen
Jet Hendriks. Faber kampte met de
naweeën van een lichte hersen-
schudding die ze in de laatste com-

petitiewedstrijd tegen Blauw-Wit
had opgelopen en was daardoor niet
fit genoeg voor dit topduel.

Het moest daardoor in het tweede
aanvalsvak te veel komen van André

Zwart, maar die trof in directe tegen-
stander Mick Snel een andere uit-
blinker bij TOP. Op individuele klas-
se zette Zwart nog een paar gebrui-
kelijke treffers op het bord, maar
soepel samenspel was er amper bij.

Opvallend was ook dat de door-
braak van LDODK, normaal een uit-
stekend wapen, er niet of nauwelijks
uit kwam. TOP versierde bij scheids-
rechter Marcel Luttik een hele rits
strafworpen en vrije ballen dankzij
acties naar binnen. ,,Ze waren veel
agressiever met het naar binnen
gaan dan wij’’, aldus Wolsink. ,,Dat
deden ze heel slim en daar zie je dat
ze ervaren zijn in zulke wedstrij-
den.’’

Had de matige middag misschien
nog iets te maken met zenuwen?
Van de basisopstelling speelden al-
leen Kroon en Friso Boode (met
Koog Zaandijk en TOP) al eens play-
offs en finales om de landstitel.

,,Ik heb geen idee’’, aldus Zwart.
,,Binnen de club leefde het natuur-
lijk wel enorm de afgelopen week en
dat krijg je mee. Maar ik heb verder
weinig verschil met anders gemerkt
in de bus hier naartoe. Het was niet
stiller of zo.’’

Zaterdag komt TOP naar Gorre-
dijk. Daar, in een ongetwijfeld uit-
verkocht huis, moet LDODK de op-
gelopen schade zien te repareren.
Een andere optie dan winnen is er
niet meer. Erwin Zwart is nog vol
vertrouwen. ,,We zullen meer steun
voor onze dames moeten creëren.’’

,,Nu lieten we ons door TOP te ver
naar buiten drukken en duurde het
ook veel te lang voor we de organisa-
tie met de aangeef op orde hadden.
Daardoor kwamen we te vaak in
tijdsnood. Verbeteren we dat, dan
zijn we in ieder geval een stuk ge-
vaarlijker en gaan we het TOP lasti-
ger maken’’, aldus Zwart.

Al is lastiger maken alleen in deze
fase van het seizoen niet meer ge-
noeg wist Wolsink. ,,Het is heel sim-
pel: we hebben nog één kans zoals
het nu staat. Die zullen we moeten
pakken.’’

Verliezend coach
ziet TOP heersen:
‘We hebben veel
huiswerk te doen’

Erwin Zwart probeert te scoren in Sassenheim. Betty Jansma (9) kijkt toe. Rechts Nick Pikaar van TOP. FOTO HENK JAN DIJKS


