
Terugblik seizoen 2016 - 2017 
 
Overlijden leden 
In het achter ons liggende seizoen heeft LDODK twee prominente leden verloren: in 
december 2016 overleed zeer onverwacht Sietze van der Heide, die als speler, bestuurslid, 
supporter, kaartverkoper, enz. veel voor onze vereniging heeft betekend. 
In februari 2017 overleed Wietze Wijnstra, erelid van LDODK. Na zijn spelerscarrière was hij 
als scheidsrechter, beoordelaar, trainer/coach en voorzitter van grote betekenis voor -toen 
nog- LDO. 
 
Accommodatie 
Ook in het seizoen 2016 – 2017 was de nieuwe accommodatie een belangrijk item. Aan het 
begin van het seizoen konden, dankzij de inspanning en hulp van veel mensen, de drie 
nieuwe kunstgrasvelden in gebruik worden genomen. Doordat de catering nu volledig bij 
Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag is ondergebracht heeft de oude kantine van 
LDODK geen functie meer. Mede gezien de zeer slechte staat van het gebouw zal het 
gesloopt worden. 
Vlak voor het einde van het seizoen was er nog meer positief nieuws: door een goede 
samenwerking met een aantal andere sportverenigingen, waren ook de beachvelden nog 
voor de zomer operationeel. 
 
Sportieve zaken 
Sportief gezien was het al weer een goed seizoen voor het eerste team van LDODK: in de 
Korfbal League werd een plaats bij de bovenste vier bereikt hetgeen recht gaf op een 
felbegeerde plaats in de play offs; helaas lukte het in die play offs niet om TOP uit 
Sassenheim te verslaan en de finale te halen. Dat lukte op het veld wèl; het kampioenschap 
werd niet binnengehaald maar een tweede plaats in de Ereklasse-competitie is een prima 
prestatie. Beide gebeurtenissen -het bereiken van de play offs in de zaal en het spelen van 
de finale op het veld- waren uniek in de historie van de vereniging!  
Het tweede team wist kampioen te worden in de Hoofdklasse en speelt daardoor in het 
nieuwe seizoen gelukkig weer in de Reserve-Ereklasse. 
En alhoewel het niet direct tot de sportieve zaken gerekend kan worden moet het toch 
vermeld worden: LDODK rijdt sinds dit seizoen in een Korfbal League spelersbus! Een 
prachtige bus die veel exposure oplevert, voor het korfballen in het algemeen en voor 
LDODK in het bijzonder. 
 
Er was zoals altijd sprake van personele wisselingen: er werd afscheid genomen van een 
aantal mensen van de selectie: Henk Bijker speelt in het nieuwe seizoen in het 3e en van de 
trainer/coach van het 2e, Pieter Alberda; zijn plaats wordt ingevuld door Henk Jan Mulder. 
Ook de trainer/coach van de A1, Lennart Westerhof, nam afscheid. 
In de loop van het jaar werd bekend dat diverse spelers van andere verenigingen voor 
LDODK kiezen: Lieneke Pries, Tim Flokstra en Marvin Piepers komen in het nieuwe seizoen 
de selectie versterken. 
 
Ook bij de andere teams kan van een goed seizoen gesproken worden: zowel in de zaal als 
op het veld werden heel veel teams kampioen.  
Tot slot is het vermeldenswaardig dat diverse LDODK’ers geselecteerd werden voor 
vertegenwoordigende teams. 
 
  



Noemenswaardig is, dat enkele teams voor het eerst aan een traject “Eco Coaching” 
deelnemen. Dit helpt spelers bij het ontwikkelen van hun fysieke en mentale bewustwording. 
Het is de bedoeling om, behalve de selectie en de D1, ook andere jeugdspelers kennis te 
laten maken met eco-trainingen. 
 
Op het scheidsrechtersfront werd wederom prima gepresteerd: het aantal te fluiten 
wedstrijden werd ruimschoots gehaald.  
 
Andere zaken 
Naast het korfballen zijn er ook veel andere activiteiten georganiseerd. Zo was er onder 
andere het traditionele jeugdkamp en de bingo en werd Sinterklaas uiteraard ontvangen. 
Veel jeugdleden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zeillessen te volgen bij 
één van de sponsors die daarmee haar instructeurs wilde laten oefenen. Een mooi voorbeeld 
van wisselwerking. 
Supportersvereniging GroenKabaal liet zich weer positief zien, onder andere door diverse 
sfeeracties en het mee organiseren van het beach mix toernooi en het feest aan het eind van 
het seizoen.  

Ook organiseerde LDODK zoals gebruikelijk het schoolkorfbaltoernooi voor Gorredijk en 
omliggende plaatsen in de hal en op het veld. 
 
Verder zijn de traditionele acties (Jantje Beton, koekacties, Grote Clubactie, e.d.) gedurende 
het seizoen gehouden; ook was er de verkoop van potgrond, een actie die eveneens een 
traditie moet worden. 

Speciaal vermeldenswaardig is de organisatie van de “Korfbalspecial Live”, in de stijl van 
Voetbal International. Een live uitzending door Podium TV van een programma bij onze 
hoofdsponsor, Rinsma Fashion, waarbij vele korfbalprominenten aanschoven, dit alles onder 
leiding van Tom van ’t Hek. 

Bestuurszaken 
Het bestuur bestond in seizoen 2016 -2017 uit 6 leden: Gouke de Vries als voorzitter, Remco 
Winter als penningmeester, Jacqueline Oosterhof, Christiaan Schipper en Jan Sjoerd Pool 
(vanaf 22 november) als leden en Joke Stienstra als secretaris.  
Er zijn twee ledenvergaderingen gehouden, op 22 november 2016 en 12 juli 2017.  
 
Het bestuur wil graag alle vrijwilligers bedanken die er op wat voor manier dan ook aan 
bijgedragen hebben dat het seizoen 2016 – 2017 weer een mooi seizoen is geweest! 


