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Topseizoen LDODK eindigt in mineur
Tussen de woorden van teleurstelling na
de uitschakeling in de play-offs proefde je
een gevoel van trots. Elke LDODK’er was
trots op het topseizoen van hun ploeg.
Maar iedereen had stiekem ook op meer
gehoopt dan de kansloze 29-34 nederlaag.

Nathan Sprey

Gorredijk | Ruim veertienhonderd
mensen in een afgeladen sporthal
Kortezwaag wilden getuige zijn van
de eerste play-offwedstrijd van de
Korfbal League in Gorredijk ooit. On-
der hen oud-spelers als Sieta Bijker,
Menno Russchen en Bart-Jan Scheen-
stra, maar ook Renate Groenewold
en Foppe de Haan waren van de par-
tij. De Friese sportwereldwas uitgelo-
pen voor het succes van LDODK.

Dankzij hun support begon de
ploeg van Erik Wolsink, die gebrand
was op revanche, voortvarend. Mar-
jolijn Kroon gooide haar eerste bal
meteendoor de korf enniet veel later
verdubbelde Erwin Zwart de score.
De thuisclub was ontketend, want
snel daarna tekende André Zwart al
voor de 4-0. LDODKhad de lessen van
vorige week geleerd, zo leek het, en
zocht veelvuldig de kansen naar bin-
nen. Een snoeihard blok van Betty
Jansma op Jet Hendriks maakte de
verhoudingen op het veld nog maar
eens duidelijk.

Een overdonderende start, maar
het ervaren TOP gaf geen krimp.
Coach Jan Niebeek nam een time-out
en repareerde de schade snel. ,,Zij
raakten niet paniek, hielden vast aan
hun strijdplan en bleven de goede
mensen uitspelen”, keek coach Wol-
sink terug. Dankzij een geweldige
Mick Snel werd de voorsprong van
LDODK snel ongedaan gemaakt. Op
7-8 grepende gasten voor het eerst de

leiding en gaven die niet meer uit
handen. ,,We kwamen een aantal
keer nog wel terug, één keer zelfs ge-
lijk (15-15), maar de voorsprong pak-
ken lukte telkens nét niet”, baalde
Marjolijn Kroon. ,,En in de eerste
helftmaaktenwewéér slechts negen
goals. Dat is gewoon te weinig.”

De 15-15-tussenstand was meteen
de laatste gelijke stand die op de bor-
denkwam.TOPnamhet initiatiefwe-
derom over, forceerde opnieuw een
gaatje en telkens als LDODK leek te-
rug te komen, stonden de routiniers
van de regerend landskampioen op.
Twee scores van Daniel Harmzen
zorgden bijvoorbeeld voor 20-26.
Daarmee was het duel goed tien mi-
nuten voor tijd in feite beslist. Dat er
daarna nog zeventien treffers vielen,
bracht de spanning geen seconde
meer terug in het duel. Alle goede po-
gingen van LDODK ten spijt.

DoelstellingDoelstelling
Ook Jetze de Jong hield LDODK tot
twee keer toe in de schotklokzoemer
met eenbelangrijke score inde strijd.
,,Mentaal helpen dat soort momen-
ten mee. De ploeg had het nodig,
maar ook voor mezelf was het lek-
ker”, erkende De Jong, die tevreden
was met het seizoen dat zijn ploeg
heeft gedraaid. ,,Alleen op dit mo-
ment baal ik gigantisch. We hebben
onzedoelstelling gehaald,maarmoe-
ten nog zeker bepaalde dingen leren.
Op de belangrijke momenten verza-
ken wij, terwijl TOP dan juist toe-
slaat.Dat lieten ze vorig jaar al zien in
de finale tegen PKC, we wisten het

dus van te voren. Het is zaak dat wij
ook zo’n ploeg worden.”

Wolsink sloot zich aan bij de
woorden van zijn pupil. ,,Natuurlijk
had ik gehoopt dat we het TOP lasti-
ger hadden kunnenmaken,maar dat
is het verschil tussen een topploeg en
een topploeg inwording. De ervaring
die TOP heeft, die slimmigheid, heb-
ben ze in meerdere seizoenen opge-
bouwd. Wij zijn daar pas mee begon-
nen, dus is dat verschil niet gek. Dit
soort wedstrijden spelen is voor die
ervaring wel heel belangrijk.”

Hoewel LDODK inde laatsteminu-
ten bij een forse achterstand een
staande ovatie kreeg van een trots
thuispubliek én deze ervaring de
Gorredijkers moet helpen bij het be-
halen van een finaleplaats in het Zig-
goDome, overheerste ermaar éénge-

voel. ,,En dat is teleurstelling”, vatte
Erwin Zwart samen. ,,We begonnen
echt geweldig, maar zakten van 110
procent opeens naar 60 procent…
Dat mag niet gebeuren. Al met al is
het eenmooi seizoen geweest. Alleen
ikwilmeer. Ikwil graag naar die fina-
le toe. Komend seizoen proberen we
het opnieuw. Maar we waren nu
dichtbij en je wilt zó graag. Uiteinde-
lijk was TOP de terechte winnaar.”

OokKroonkondenederlaag na af-
loopmaarmoeilijk van zich afzetten.
,,TOPwas beter,maar op ditmoment
heb ik nog geen vrede met de neder-
laag”, glimlachte ze als een boerin
met stekende kiespijn. De speelster
weet namelijk hoe zoet een finale, en
een overwinning daarin, smaakt.
,,Dus dat het al met al een mooi sei-
zoen was, is leuk. Maar op dit mo-

ment doet het vooral pijn dat we het
niet konden afsluiten op de manier
zoals we dat graag wilden.”

LDODK heeft terecht verloren van
eenmeer ervaren, completer TOPdat
op de juiste momenten kon aanzet-
ten. Maar de korfbalgekte in Fryslân
die dit succes met zich meebracht, is
een overwinning op zich. Deze erva-
ring, de aandacht en de lessen op het
veld maakt LDODK komend seizoen
alleen maar sterker. In Gorredijk ho-
pen ze daarom dat ze over een aantal
jaar terugkijkenopdezeduels als ‘die
ene keer dat het nog net niet lukte,
maar het vormdewel de opmaat naar
het échte grote succes’.

Scores LDODK: Erwin Zwart 8, André Zwart
7, Marjolijn Kroon 4, Jetze de Jong 3, Femke
Faber en Friso Boode 2, Diana van der Vorst,
Betty Jansma en Jurjen Bosma allen 1.

De teleurstelling bij LDODK,met André Zwart enMarjolijn Kroon (r), is groot na de uitschakeling in de halve
finale van de play-offs tegen regerend landskampioen en finalist TOP. Foto: Henk Jan Dijks


