
03 april 2017, pag. 42

Niet goed genoeg onder hoge druk
De spelers kregen
applaus van de
fans, vele duimen
gingen omhoog.
Mooi, maar de
complimenten
konden bij
LDODK de teleur-
stelling over een
gemiste kans niet
wegnemen.

LDODK 29
TOP 34

ANNE ROEL VAN DER MEER

Friso Boode staarde zaterdag
bijna wezenloos naar de fes-
tiviteiten even verderop. Hij
zag hoe de spelers van zijn

voormalige club TOP plaatsing voor
de landelijke korfbalfinale in Ziggo
Dome uitbundig vierden met de
meegereisde fans en wist hoe gewel-
dig ‘de andere kant’ zich moest voe-
len. Vorig jaar nog stond hij zelf op
dat schitterende podium in Amster-
dam, greep hij de landstitel met de
ploeg uit Sassenheim. Man, wat was
dat mooi.

Het leek bijna alsof Boode, die ook
in 2014 kampioen werd met TOP,
wat extra zout in zijn eigen wond
wilde wrijven door zo te turen naar
de mannen en vrouwen in rood en
wit. Maar zo was het niet. Hij keek
juist met respect naar de tegenstan-
der en wist dat die simpelweg een
maatje te groot was geweest.

,,Als je de kans hebt om een prijs te
pakken, moet je die pakken. Zo vaak
kom je niet in die positie. We misten
het laatste zetje. Zij schakelden bij
toen het nodig was. Wij hebben de
kwaliteiten in principe wel om dat
ook te doen, maar die komen er in
dit soort wedstrijden dus nog niet
uit. TOP was gewoon net wat beter.”

Topsport betekent onder meer
pieken op het juiste moment. Een
cliché wellicht, maar daarom nog
niet minder waar. TOP bleek dat
kunstje vorige week zondag (24-20)
in Sassenheim en ook zaterdag in

Gorredijk uitstekend te beheersen,
LDODK dus (nog) niet.

Op het moment suprême lieten
topspelers van TOP - Celeste Split,
Nick Pikaar en Mick Snel - hun klasse
zien. Bij LDODK steeg niemand bo-
ven zichzelf uit. ,,Zij hebben wel een
paar mensen die killen op de juiste
momenten”, zei Boode.

De beginfase was zaterdag met af-
stand de beste fase van LDODK. De
ploeg schoot in een uitverkocht
(1500 toeschouwers), kolkend sport-
centrum Kortezwaag als een komeet
uit de startblokken, in de weten-
schap dat er moest worden gewon-
nen om een beslissende, derde wed-
strijd tegen TOP af te dwingen. Bin-
nen een paar minuten stond het 4-0.
Net zo snel knokten de gasten, met
Mick Snel als grote man, zich echter
terug in de wedstrijd: 5-5.

TOP nam de regie over en stond
bij rust op een 9-12-voorsprong. Nog
even ontstond er bij de thuisploeg
iets van hoop toen LDODK in de
tweede helft dankzij een enorme
krachtsinspanning weer op gelijke
hoogte kwam (15-15). Die hoop werd
vervolgens keihard de bodem inge-
slagen door de regerend landskam-
pioen. Die liep uit van 15-17, naar 16-
20, naar 21-30. ,,Op een gegeven mo-
ment weet je dan: dit gaat ‘m niet
worden”, aldus Boode. Omdat TOP

het toeliet, kon de thuisploeg de
schade uiteindelijk nog enigszins
beperken.

Het was een wisselvallig seizoen
voor LDODK, concludeerde Femke
Faber met een biertje in de hand. ,,Yn
útwedstriden wie it oer it algemien
goed, thús te faak wat minder. It sil
oar jier better moatte, we moatte
stabiler wurde.”

En, ook heel belangrijk: ,,Yn weds-
triden sa as wy dy hjoed en ferline
wike spile ha, meie we gewoan net
fersake. Krekt as yn de earste wed-
stryd krigen we te folle frije ballen
tsjin. En ik fûn dat guon spilers by ús
harren te folle dwaande holden mei
de skiedsrjochter. Jonges, tocht ik,
gean no gewoan kuorbaljen, hâld de
enerzjy heech! It geseur om rânesa-
ken en op elkoar moat der út. We
wienen ûnder dizze hege druk net

goed genôch.” Morgen bespreekt
LDODK de wedstrijd van zaterdag.
,,Dan sille we de bylden werom sjen,
al ha’k dêr no hielendal gjin sin yn”,
zei Faber.

,,We moatte hjir net te lang oer
prate tink ik. It is no even klear. Yn
novimber begjint it nije seizoen yn
de League. We hâlde de groep by el-
koar en krije der wat spilers by. It ni-
vo wurdt wer wat heger.”

Misschien is er later deze week
wel enige ruimte voor trots. LDODK
voldeed met het bereiken van de
play-offs immers aan de doelstel-
ling. Boode schudde zijn hoofd. ,,Op
dit moment baal ik echt nog als een
stekker”, zei hij. ,,Het duurt gewoon
een jaar voordat we weer zo ver kun-
nen zijn. Ja, we hebben de play-offs
mogen spelen, maar daar koop je
uiteindelijk niets voor.

Femke Faber: ‘It sil
oar jier better
moatte, we moatte
stabiler wurde’

Terwijl TOP feestviert, druipen André Zwart en Marjolijn Kroon van LDODK af. FOTO HENK JAN DIJKS


