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LDODK start het seizoen voortvarend

Nathan Sprey

LDODK staat voor het seizoen van de
waarheid. In het laatste jaar van
hoofdtrainer Erik Wolsink telt maar één
ding echt: Ziggo Dome halen. Die missie
begon gistermiddag tegen Fortuna in eigen
huis uitstekend met een 32-22-zege.

Gorredijk | Op 30 januari 2015 werd
Erik Wolsink gepresenteerd als de
nieuwe trainer van LDODK. DeGorre-
dijkers wilden omhoog in de Korfbal
League. Een ervaren trainer kwam, er-
varen spelers bewandelden hetzelfde
pad. LDODK ontwikkelde zich op het
veld en zeker ook daar buiten. Met de
play-offs en een veldfinale als resul-
taat. ,,Elk seizoen hebbenwe een stap
gezet, dat moet dit jaar weer gebeu-
ren”, knikte coachWolsink. En nadat

zijn formatie vorig jaar in de play-offs
tegen TOP sneuvelde, is er ditmaal
maar één volgende stap: de finale in
Ziggo Dome spelen.

Met die gedachte was het spel van
LDODK in de beginfase aardig, maar
zekernogniet top. Inde rust stondhet
14-13 en tot 21-19 bleven de gasten in
het spoor. Maar toen de groene trein
eenmaalechtopstoomkwam,wasde-
ze door niemand meer af te stoppen.
Tim Flokstra imponeerde in duel met
oud-international Thomas Reijgers-
berg, een uitstekende rebounder, en
maakte prachtige treffers. De jonge
Lieneke Pries kende geen planken-

koorts bij haar Korfbal League-debuut
en hield zich uitstekend staande. En
het gouden duo Marjolijn Kroon en
Diana van der Vorst werd in ere her-
steld. Samen maakten ze liefst acht
treffers. ,,We kunnenhet goedmet el-
kaar vinden, ookbuitenhet veld.Mar-
jo is een wereldaanvalster, waardoor
vaak alle aandacht van de verdedigers
naar haar gaat”, legde Van der Vorst
uit. ,,Maar dan is het juist belangrijk
dat ik de kansen die ik daardoor krijg,
benut. Daarnaast gaf ze vandaag bal-
len die ze zelf kon schieten af aanmij.
Het is heerlijk als ik die dan raak
schiet. Dan maak ik de goal, maar is
Marjo misschien wel blijer dan ik.”

Kroon kon zich vinden in de woor-
den van Van der Vorst. ,,We zijn een
soort bliksemafleiders van elkaar”,
lachte ze. ,,Diana is een verbindings-
speler die het vak beter laat draaien.
Voor haar is het na haar blessure (Van
der Vorst kamptemet een knieblessu-
re, red.)heelprettigdat zeookmeteen
belangrijk is met doelpunten. Dat is
goed voor haar zelfvertrouwen.”

Van der Vorst (vier goals) was erg
blij met haar rentree. ,,Dat was het
doel voormijn operatie inmei: de eer-

ste League-wedstrijd er weer staan.
Hoewel ik door het herstel een ontste-
king heb opgelopen in een kniepees,
ben ik weer fit genoeg om te starten.
Dat is heerlijk. Ookheel fijn dat ik het
vertrouwen krijg meteen basis-
plaats.” De publiekswissel, tevens het
debuut van de uit de eigen jeugd af-
komstige Rixt Bouma, bevestigde
haar sterke optreden.

Niet alleen de dames waren be-
langrijk, ook deherendedenhunduit
inhet zakje. Tweedoelpunten van Fri-
so Boode zorgden ervoor dat het gaat-
je vierwerd (23-19),waarnadedruker-
af was bij LDODK. Treffers van inval-
ler André Zwart, hij had nog last van
zijn liesblessure, Van der Vorst en
Kroon zorgden voor de definitieve be-
slissing. In de slotfase werd het pu-
bliek met een heerlijk jump-shot van
Flokstra en een prachtige combinatie
tussen Boode en Erwin Zwart ook nog
vermaakt.

,,Het laatste kwartier was heel erg
goed”, zag ook trainer Wolsink, die
overigenswaakte voor te veel euforie.
,,ZiggoDome is nog verweg, daar zijn
we helemaal nietmee bezig.Wemoe-
tenniet gaan zweven.Maarwe zijn op

de goede weg. Op trainingen ben ik
vooral aan het observeren. Kijken hoe
ze zelf met dingen omgaan. Dat zal
ook nog veranderen naarmate de
competitie vordert. Maar de groep is
erg goed. En compleet.” Aandeheren-
kant deed Jurjen Bosma het uitste-
kend op de plek van André Zwart, ter-
wijl bij de dames de basisvier en ook
invalster Daniëlle Hulst het prima
deed. En dan te bedenken dat Betty
Jansmanogaandekant stondmeteen
gebroken neus.

De voortekenen zijn al met al dus
erg goed voor LDODK, in het seizoen
van de waarheid. Want dat staat de
Gorredijkers te wachten. ,,Zo mag je
het wel zeggen, ja”, vond Kroon. ,,En
dat hoeft er nog niet allemaal uit te
komen. Na Kerst gaat het er pas écht
om.”VakgenoteVanderVorstwashet
met Kroon eens. ,,Het laatste deel was
erg goed, maar dat was nog niet onze
piek. We kunnen nog beter ondanks
dat we al 32 goals maakten”, besloot
ze stralend.

Scores LDODK: Friso Boode 5, Marjolijn
Kroon, Lieneke Pries, Diana van der Vorst en
Tim Flokstra allen 4, Femke Faber, Erwin
Zwart en André Zwart 3, Jurjen Bosma.

Marjolijn Kroon van LDODK legt aan voor het schot, terwijl Jessica Lokhorst (l) van Fortuna dat probeert te beletten. Foto: Henk Jan Dijks


