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Debuutjaar Zoetendal eindigt met finale
Korfbal

V
Piet Jan Nauta

Korfbal

Voor het eerst in de historie
speelt LDODK de veldfinale
in de ereklasse. Morgen is

in Bennekom de afsluiting van het
veldseizoen tegen BlauwWit uit
Amsterdam. Voor speelster Evelyn
Zoetendal van de Gorredijksters is
het dit seizoen snel gegaan. Ze
kwam in de zomer over van Heeren-
veen uit de overgangsklasse en
speelt een jaar later al deze unieke
finale voor LDODK. ,,Dit is zeker de
reden waarom ik Heerenveen heb
verlaten en naar Gorredijk ben
gegaan. Het is heel bizar om te
weten dat ik deze finale gewoon
mag spelen.”

De 26-jarige Friezin, die werd
geboren in Heerenveen en opgroei-
de in De Knipe, heeft zich snel aan-
gepast aan het niveau bij LDODK.
,,Ik had niet verwacht dat het zo
snel zou gaan”, vertelt ze. Op het
terras in het centrum van Heeren-
veen, om de hoek van haar woning,
doopt ze een zakje thee in een kopje

heet water en blikt terug. ,,Er ston-
den al vier goede dames, dus je weet
dat je moet vechten voor je plaats.
Maar ik ging er heen met de instel-
ling van: de momenten die ik krijg,
zijn mooi meegenomen. Ik zag in
het begin heus wel dat ik nog wat
tekort kwam en dat is ook geen
schande. Maar ik had wel het gevoel
dat ik kon aanhaken.”

Zenuwachtig
Ook al moest ze het in de zaal voorOok al moest ze het in de zaal voor
de winter vooral doen met duels in
het tweede elftal, na de winter
begon het te lopen. Op zaterdag 25
februari maakte ze haar debuut in
de basis tegen TOP/Quoratio, omdat
basisspeelster Marjolijn Kroon ge-
schorst was. In de topsport draait
het om ‘je momenten pakken’ en
dat doet Zoetendal. ,,Al leek het in
het begin nergens op”, vertelt ze.
Nu kan ze er om lachen, maar op
dat moment kan ze wel door de
grond zakken. ,,Mijn eerste drie
schoten vlogen het veld uit. Ik was
op van de zenuwen, had amper
geslapen en was mezelf niet in de
beginfase. Maar toen ik later een
belangrijk doelpunt scoorde, viel

alles van me af en was ik het kwijt.
Het team bleef positief en mij ver-
trouwen geven en zoiets heb ik ook
nodig. Al met al kijk ik tevreden
terug op mijn debuut.”

Over het algemeen zijn sporters
op hun top tussen hun 25e en 30e
levensjaar. Met 26 lentes is Zoeten-

dal beland in de jaren waarin ze
moet pieken. ,,Ik denk dat ik in deze
jaren wel op de top van mijn kun-
nen ben. Achteraf gezien is het een
goede stap geweest om naar LDODK
te gaan. Of het het perfecte moment
was? Dat weet ik niet, misschien
had ik dan eerder moeten gaan.

Maar ik had het naar mijn zin bij
Heerenveen en heb er ook niet bij
stilgestaan. Het is niet zo dat ik
Heerenveen ontgroeide, maar ik
denk dat ik er gewoon wat anders
instond dan de anderen. Een ver-
schil in topsportmentaliteit. Ik
wilde maximaal trainen om op een
nog hoger niveau te komen. Na één
keer trainen bij LDODK wist ik
genoeg. Dit is het.”

Heerenveen degradeerde uit de
overgangsklasse en voor Zoetendal
zat er niks anders op dan toekijken.
,,Dat vond ik lastig, want Heeren-
veen blijft mijn club. Ik ben er
jeugdtrainer en in de toekomst kom
ik er zeker terug. Heerenveen hoort
niet in de eerste klasse thuis, want
er is talent genoeg. Ik heb de laatste
wedstrijd, waarin ze degradeerden,
bijgewoond. Het liefste had ik de
kleren aangetrokken en meege-
daan, want het zijn nog steeds mijn
vrienden die er spelen. We zitten
nog in WhatsApp-groepen en hou-
den elkaar zo op de hoogte.”

Ook in Heerenveen zullen ze met
een schuin oog naar de verrichtin-
gen van ‘Eefje’ met LDODK in Ben-
nekom kijken. Zoetendal heeft

geleerd van haar debuut en weet
hoe ze met de zenuwen moet om-
gaan. ,,Dat komt ook door mental
coach Berber van den Berg, bij wie
ik een paar keer ben geweest. Ik kan
mij nogal druk maken in het veld,
als het bij mij niet loopt zoals ik wil.
Een goede eigenschap, maar soms
stond die mij wel eens in de weg.
Berber laat je over jezelf nadenken
en hoe je naar jezelf moet kijken.”

Afmaken
Zoetendal - die woensdag slaagdeZoetendal - die woensdag slaagde
voor haar hbo-opleiding Praktijk-
ondersteuner - is in het dagelijkse
leven en in haar werk in de huisart-
stenpraktijk in Wolvega anders dan
op het veld. ,,Daar ben ik rustig,
kalm en altijd andere mensen aan
het helpen. Het korfbal is een heer-
lijke uitlaatklep, al is een stukje van
de ‘werk-Evelyn’ ook in het veld niet
verkeerd. Morgen speel ik gewoon
de finale. Dat besef dringt nog niet
helemaal door en ik durf bijna niet
te denken hoe het voelt om te win-
nen. We maken zeker kans. Per-
soonlijk gezien kan mijn seizoen al
niet meer stuk, maar winnen zou
het wel afmaken.”

Het korfbal is een
uitlaatklep, al is een
stukje van de
‘werk-Evelyn’ ook in
het veld niet
verkeerd
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