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LDODK koestert punt in topper
Misschien had er
meer in gezeten
tegen koploper
PKC, maar uitein-
delijk koesterde
iedereen bij
LDODK toch het
punt (26-26).

LDODK 26
PKC 26

M
NIELS VAN MARLE

Marjolijn Kroon wist ei-
genlijk niet wat ze nou
precies voelde, na de
26-26 van LDODK/

Rinsma Modeplein tegen koploper
PKC. ,,Ik wil heel blij zijn met deze
wedstrijd en dit resultaat, maar er-
gens baal ik toch ook zo verschrikke-
lijk.”

Dat gevoel hadden heel veel
LDODK’ers. Of zoals Femke Faber
het omschreef: ,,It minpunt as
sjochst nei de útslach is dat wy hjir
seker winne kind hienen, mar tage-
lyk is it pluspunt dat wy ek ferlieze
kind hienen. Sa simpel is it wol.”

Op 23-20 leek LDODK op weg naar
een zwaarbevochten zege, maar een
minuut voor tijd draaide PKC de za-
ken alsnog om toen Nadhie den
Dunnen na een klutssituatie ont-
snapte aan de bewaking van de uit-
blinkende Kroon en koeltjes voor 25-
26 zorgde. Tim Flokstra redde echter
het punt door van afstand fraai af te
ronden, daarmee onderstrepend dat
hij het topniveau inmiddels moeite-
loos aan kan.

Zo slaagde LDODK er net niet in
om PKC – dat overigens speelde zon-
der de geblesseerde Suzanne Struik
en de zieke Olav van Wijngaarden –
de eerste nederlaag sinds 14 decem-
ber 2014 toe te brengen.

Sinds die verliespartij, uitgere-
kend bij LDODK trouwens, bleven de
Papendrechters 55 competitieduels
op rij ongeslagen. Daar kwam zater-
dag dus nummer 56 bij. ,,Op 23-20
hadden we door moeten drukken”,
oordeelde Kroon. ,,Als we toen naar

een verschil van vier punten waren
gegaan, denk ik dat we het hadden
gered. We hadden in ieder geval iets
meer adem gehad.”

,,Nu waren we, denk ik, iets te
vroeg al te relaxt”, ging Kroon ver-
der. ,,Er slopen wat foutjes in en aan-
vallend wilden we iets te snel. Dat is
wel zonde. Want verder deden we
het verdedigend de hele wedstrijd
meer dan behoorlijk.”

Zo hield Flokstra topschutter Ri-
chard Kunst, die een week eerder of-
ficieel afscheid nam van het Neder-
lands team, op een bescheiden vier-
tal treffers. Faber: ,,We twongen PKC
hiel statysk te spyljen en dêr helje sy
net in protte rendement út. Se ka-

‘Ik wil heel blij
zijn, maar ergens
baal ik toch ook
verschrikkelijk’

men net yn harren ritme.”
Dat was absolute winst ten op-

zichte van een jaar eerder, toen
LDODK geen enkele grip kreeg op
PKC en de bezoekers met twee vin-
gers in de neus met een 21-36 over-
winning huiswaarts keerden.

Kroon keek die wedstrijd zater-

dagochtend nog grotendeels terug
en besloot dat zoiets nooit weer
mocht gebeuren. ,,In die zin moet je
gewoon positief zijn over deze wed-
strijd. Al denk ik dat ik in de laatste
minuut wel een strafworp moest
krijgen. Zij (Anita de Ridder, speel-
ster van PKC, red.) kwam van de zij-
kant inlopen bij mijn doorbraak en
maakte gewoon een fout. Dat geeft
dan toch ook weer zo’n gevoel van
‘als’…”

Ook voor Faber stond er onder de
streep uiteindelijk toch een dikke
plus. Want los van het feit dat
LDODK een punt pakte, was ze ook
heel blij dat ze eindelijk weer het
veld in mocht, als invalster. Weken-

lang kampte Faber met een ontste-
king in de peesplaat onder haar voet.
Daar kwam de zoveelste keelontste-
king nog eens bij, waarop Faber be-
sloot haar amandelen te laten knip-
pen. Op sorbetijs en appelmoes
krabbelde ze er weer bovenop.

,,Ik ha tongersdei foar it earst wer
traind en yn ’e wedstryd gong it ek
bêst aardich, mar ik bin noch net op
myn normale nivo. Dêr sil ik de
kommende wiken hurd oan wurkje,
sadat ik de twadde seizoenshelte
wer topfit bin. Foar ús as team wie
dit in moaie test en we ha echt de
kontrôle hân. We stean der goed op,
mar sneon tsjin DOS’46 sille we op ‘e
nij sa skerp wêze moatte.”

Femke Faber viert na lang blessureleed als invalster een punt in de topper tegen PKC. FOTO DIJKS FOTOGRAFIE


