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Kroon en LDOK: niet jarig, wel gelukkig
Topspeelster LDODK denkt dat
finaleplaats in 2018 mogelijk is

Daan Rieken

Koog aan de Zaan | Een vreemde be-
doening zondag in Koog aan de Zaan.
Marjolijn Kroon hoort de felicitaties
van vrienden en bekenden, maar
voelt zeniet. Alsof ze zichzelf van een
afstandje bekijkt op haar 26e verjaar-
dag. Nog geen24uurna deuitschake-
ling van LDODK in de play-offs van de
Korfbal League overheerst de teleur-
stelling. „Dan zet ik een masker op.”

Bij Kroon, meervoudig wereld-
kampioen met Oranje, zit winnen in
het bloed en verliezen in de onder-

buik - als knagend gevoel. „Ik had zó
graag een derde play-offduel ge-
speeld en de finale in Ziggo Dome ge-
haald. Maar we hebben terecht verlo-
ren. Dat maakt relativeren iets mak-
kelijker.”

Twee dagen na de nederlaag tegen
TOP kan Kroon weer lachen. „Goeie
middei.” Ze giechelt. Na één seizoen
Fryslân voelt de geboren Utrechtse
zich thuis in de provincie. „‘Zijn ze
stug? Kun je ouwehoeren in de kleed-
kamer?’ Mensen vroegen waarom ik
in Friesland ging korfballen. Maar ik
heb het super naar mijn zin. Het le-
ven is relaxter dan in het Westen. Al-
le vooroordelen zijn onwaar.” Hoe-
wel. „Die taal hè. Ik lach mezelf nog
steeds uit als ikhet probeer. Komniet
veel verder dan goedemiddag.”

Een jaar geleden stapte de gelouterde
international over van meervoudig
landskampioen Koog Zaandijk (KZ)
naar het bescheiden LDODK. Drie
keer per week van Koog aan de Zaan
naarGorredijk.Duizendkilometer in
zeven dagen. Allemaal om te spelen
voor een ploeg die nog nooit de kruis-
finales van de Korfbal League had ge-
haald: gefronste wenkbrauwen in
het korfbalwereldje.

„Ik zal niet tig jaar op dezelfde
plek blijven. Heb soms een nieuwe
prikkel nodig. Bij KZwas ik de lol een
beetje kwijt. Nu is de mindset anders.
Ik rij iedere keer een enormstuk: dan
moet ik er ook alles uithalen. Ik hoop
dat iedereen ziet dat ik bij LDODK
weer geniet.”

Kroon mag binnen de lijnen een

ijskoningin lijken, daarbuiten is ze
een vrouw die belang hecht aan wat
anderen vinden. „Ik krijg soms te ho-
rendat ik geenplezier uitstraal inhet
veld. Dat komt omdat ik koste wat
kostwilwinnen.Maar ik benheel blij
dat ik bij LDODK speel. Heb het echt
naar m’n zin. Ik vind het belangrijk
dat mensen dat weten. Dat ze me
waarderen om wie ik ben.”

Als Kroon praat over haar toe-
komst gaat het masker van afstande-
lijkheidweer even op. Het voelt soms
alsof de vraag gesteld wordt met ver-
keerde intenties, zegt ze. Dat men
haar af wil schilderen als clubhopper
die alleen maar komt cashen in Frys-
lân. „Terwijl ik al vaak uitgelegd heb
hoe het echt zit. Ik korfbal niet voor
mezelf, maar voor het team.We heb-

ben stappen gezet die goed zijn voor
de club en Friesland.”

Kroon komt rond van NOC*NSF’s
A-status en heeft dankzij sponsors de
beschikking over een auto én logeer-
adres in Gorredijk. Niets om te kla-
gen,maar zeweet dat ze zichzelf niet
rijk zal korfballen. Daarom hoopt ze
met hulp van LDODK komend jaar
haar mbo-opleiding Persoonlijk Be-
geleider Gehandicaptenzorg af te
ronden.

Slaagt de club erin haar bij studie
en stage te ondersteunen, dan is de
kans groot dat Kroon ook volgend
jaar inGorredijk actief is. „Een finale-
plaats? Afwachten hoe we met de
nieuwe verwachtingen omgaan.
Maar we kunnen Ziggo Dome zeker
halen.”


