
Friesch Dagblad, 11 december 2017, pagina 38.

LDODK zakt tegen TOP voor eerste examen
• Femke Faber staat voor rentree

na een ontsteking in peesplaat

Van onze sportredactie

Sassenheim | De eerste echte test
van het seizoen van LDODK is geëin-
digd in een teleurstelling. Op bezoek
bij landskampioen TOP waren de
Gorredijkers zaterdag vrijwel gelijk-
waardig, op één slechte fase aan het
begin van de tweede helft na. Daarin
besliste de thuisploeghet duel: 26-24.

Juist in die fase na de pauze (13-13)
vergat LDODK te regisseren. Het had
even geen controle en plots was het
geroutineerde TOP uitgelopen naar
19-14. ,,Vooraf was ik benieuwd hoe-
veel dominantie en controle we kon-
den opbrengen in deze wedstrijd”,
vertelde trainer Erik Wolsink na af-

loop. ,,Je wilt richting de play-offs
niet afhankelijk zijn van een vorm.
Je moet elkaar kunnen lezen. De
wedstrijd dicteren.”

Dat slaagde de eerste helft aller-
aardigst. Via Erwin Zwart en Friso
Boode kwam de groengele formatie
opeen2-4 voorsprong,maaruitlopen
lukte beide ploegen niet. ,,We had-
denwel het overwicht,maar dat kon-
den we niet vertalen naar een voor-
sprong”, vond Wolsink, die zag dat
TOP dat juist meteen na de thee wel
lukte. ,,Zij blijven rustig. Spelen de
bal goed rond, nemen geenmoeilijke
kansen. Als het bij ons minder gaat,
willen we dat herstellen met een
doelpunt. We nemen snelle schoten
en als we missen, is de bal meteen
weer aan de andere kant. Juist dan
moeten we verdedigend gas geven,
maar aanvallend geduldig blijven
spelen en de aanvallen opbouwen.”

Je wilt richting de
play-offs niet
afhankelijk zijn van
een vorm. Je moet
elkaar lezen. De
wedstrijd dicteren

TOP lukte dat wel en raakte ook niet
in paniek toen LDODK beetje bij beet-
je dichterbij kwam. Door Marjolijn
Kroon van vak te latenwisselen kreeg
de ploeg vanWolsink weer meer grip

op het duel. Zij zorgde met twee af-
standsschoten er hoogstpersoonlijk
weer voor dat de spanning terug-
kwam in het duel: 25-23. Toen niet
veel daarnaookBoodevanaf achterde
korf scoorde, hadden de Gorredijkers
bijna de ommekeer gerealiseerd.

Maar juist wat Wolsink graag van
zijn ploeg had gezien, lukte TOP te-
gen LDODK wel. Ondanks de druk
van de Gorredijkers bleef de rege-
rend landskampioen uiterst rustig.
Een ietwat makkelijk gegeven straf-
worp was in de laatste minuut wel
aan Nick Pikaar besteed, waarna het
over en sluiten was. Wolsink: ,,Die
stip was erg dubieus, dat is jammer.
Maar dat is niet de reden dat we ver-
loren. Het was een terechte neder-
laag, we hebben teweinig de regie in
handen gehad. Dat is voor mij de ko-
mende weken doel nummer één om
heel de wedstrijd dominant en ge-

controleerd te kunnen spelen.”
Als het meezit kan LDODK dan

ook weer beschikken over Femke Fa-
ber. Zij ontbrak met een ontsteking
in haar peesplaat. ,,Ze had wel kun-
nen spelen, maar dan blijf je er mee
sukkelen”, legdeWolsink uit. ,,Op de
scans is te zien dat de ontsteking af-
neemt, maar we willen geen risico
nemen. Liever straks een fitte Femke,
dan nu en later in het seizoen een
Femke op tachtig procent.”

Dat zal de Gorredijkers helpen om
de controle in het duel te behouden
en omover nogmeer schijven gevaar-
lijk te worden. Tegen TOP lukte dat in
grote delenwel,maar op hetmoment
het de controle verloor, nam TOP de
regie over. Die fase werd LDODK, een
knappe inhaalrace ten spijt, fataal.

Scores LDODK: Friso Boode 6, Lieneke Pries
5, Erwin Zwart 4, Marjolijn Kroon 3, Betty
Jansma, André Zwart en Tim Flokstra allen 2.


