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LDODK laat koploper PKC ontsnappen
De laatste keer dat PKC in de (reguliere)
Korfbal League een duel verloor, was in
2015 op bezoek bij LDODK. Zaterdagavond
hadden de Gorredijkers dat kunstje
kunnen herhalen, maar ze kregen geen
strafworp in de laatste minuut: 26-26.

Nathan Sprey

Gorredijk | Met een prachtige li-
chaamsschijnbeweging snelde Mar-
jolijn Kroon in de slotsecondes van
het duel langs haar opponent Nadhie
den Dunnen. Op dat moment nam
Anita de Ridder met haar verkeerde
arm de verdedigende taak over, zo
vond heel LDODK. En dus wilde de
thuisploeg een strafworp. Maar
scheidsrechter Paul Kuyer zag geen
overtreding inde actie vanDeRidder.

,,Wehadden eerder al de kans omhet
duel te beslissen”,wist Kroon, die het
wél een stafworp vond, maar er niet
te zwaar aan wilde tillen.

LDODK had het duel namelijk eer-
dermoetenbeslissen. Vanaf de eerste
minuut was het stuivertje wisselen,
totdat LDODK via Friso Boode, Kroon
en André Zwart op een 23-20 voor-
sprong kwam. ,,Toen werd het een
beetje onduidelijk over wie wemoes-
ten spelen. We vonden het moeilijk
om keuzes te maken”, analyseerde
Kroon. ,,Het werd een beetje een rat-
jetoe aan schoten. We hadden meer

moeten herhalen op bepaalde spe-
lers en beter moeten zoeken naar de
mensen die hot waren.”

Dat laatste gold in elk geval zeker
voor Kroon. Net als tegen Blauw-Wit
was de international nauwelijks af te
stoppen. Het lijkt wel alsof ze tegen
de topploegen nog beter is dan nor-
maal. ,,Beter durf ik niet te zeggen”,
lachte ze. ,,Maar het is wel een extra
trigger. Vooraf bekijk ik de beelden
net wat beter, ben ik net wat gecon-
centreerder en ben ik er nog meer
mee bezig als ik tegen bekende, goe-
de speelsters sta. Eigenlijk mag dat
niet gebeuren, maar het sluipt er
toch in. Dit soort wedstrijden zijn
toch heel anders dan, met alle res-
pect, wedstrijden tegen Avanti.”

Dit zijn dan ook de wedstrijden
waar LDODK van moet én wil leren
met het oog op de play-offs. Het eer-
ste duel van 2017 werd de hele wed-
strijd op het scherp van de snede ge-
speeld - een prachtige ontmoeting
voor de toeschouwers - en daar word
je beter van, wist trainer Wolsink.
,,Dit soortwedstrijden zijn enormbe-
langrijk. Hier worden we extra ge-

test, PKC is deuitdager.Wehebben in
fases zelfs gedomineerd, dat is mooi
om te zien.” Los van de zakelijke ana-
lyse was de immer kritische trainer
ook opvallend lovend. ,,Ik ben ont-
zettend trots op deze prestatie.”

Dat is ook logisch gezien de oor-
wassing die LDODK vorig jaar nog in
eigenhuis kreeg vanhet in de compe-
titie ongenaakbare PKC. Destijds
werdhet 21-36. ,,We zijn volwassener
geworden”, vond Wolsink. Speelster
Kroon, die de pijnlijke nederlaag af-
gelopen week nog terugkeek, was
het met die conclusie eens. ,,Dit is
ook de bevestiging dat we goed bezig
zijn. Als we weer zo’n tik hadden ge-
kregen, dandoet dat zekerwatmet je
zelfvertrouwen. Vorig jaar hadden
we heel veel moeite met de pressie
van PKC. Ditmaal kondenwe het ook
omdraaien en zelf pressie geven.”

Aan de ene kant was er dus de te-
vredenheid over het spel en resultaat
tegen PKC. Anderzijds had LDODK in
de slotfase een voorsprong opge-
bouwd en kreeg het de eerderge-
noemde doorloopbal-kans in de laat-
ste minuut. ,,Dus het is lastig of we

een punt hebben gewonnen of verlo-
ren”, vond Kroon. Er waren ook spe-
lers die níet uitgelaten reageerden op
het gelijkspel. Wie landskampioen
wil worden, moet ook ‘gewoon’ van
PKC kunnen winnen. Het Calimero-
gevoel verdwijnt.

Die strijd om de titel gaat LDODK
normaliter voeren met PKC en TOP.
Kroon: ,,Dat is in principe de top-drie
van de League, Blauw-Wit en Fortuna
zitten daaronder. We willen graag
voor het landskampioenschap gaan.
We zijn nog niet in topvorm en enke-
le dingenmoeten nog beter. Zoals ge-
zegd: spelers op het juiste moment
wat vaker zoeken. Dat is weleens ver-
velend voor anderen, die zich wat va-
ker moeten opofferen. Maar daarin
kunnen we nog groeien.”

En als ze Kroon in die finale weer
zoeken in de allerlaatste minuut bij
een gelijke stand, is het te hopen dat
de arbiter van dienst dan wél een
strafworp geeft.

Topscorers LDODK:Marjolijn Kroon 7, Fri-
so Boode 4, André Zwart, Tim Flokstra, Liene-
ke Pries en Betty Jansma 3, Erwin Zwart 2 en
Femke Faber 1.

Marjolijn Kroon, topscorer aan de kant van LDODK, probeert de bal rond te laten gaan, maar wordt lastig gevallen door Nadhie den Dunnen. Foto: Dijks fotografie


