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Serieuze zorgen bij LDODK na nederlaag
2018 moet het jaar van de eerste zaalfinale

ooit worden voor LDODK, maar het heeft

voorlopig nog weinig goeds gebracht. Op

bezoek in Delft werd gisteren verloren van

Fortuna (23-19), waardoor een plaats in de

play-offs opeens serieus op de tocht staat.

Nathan Sprey

Delft | Want na de nederlaag vorige
week tegen DOS’46 en een week eer-
der de remise in eigenhuis tegen PKC
(26-26) is er sinds de jaarwisseling
nog niet gewonnen door LDODK.
Was het spel tijdens de eerste wed-
strijd van 2018 nog erg goed, was dat
vorige week al matig en ook tegen

Fortuna hield het absoluut niet over.
,,We spelen momenteel zonder ver-
trouwen”, constateerde captain An-
dré Zwart na de wedstrijd dan ook te-
recht. Het aantal pasfouten was
enorm hoog, het schotpercentage
hield te wensen over. Het was weder-
om ondermaats bij LDODK. Overi-
gens startte ook Fortuna niet sterk.
Twee (!) time-outs van trainer Erik
Wolsink konden daar ook geen ver-
andering in brengen.

,,Ondanks de vroege time-outs bleef
het spel heel onrustig”, zag Wolsink.
,,We speelden te veel als individuen.
Gaven te makkelijk strafworpen en
vrij ballen weg. Het liep niet geolied.
Dat is gek, want afgelopen week op
trainen ging het juist ontzettend
goed.” Toch was het niet helemaal
verrassend dat LDODK het moeilijk
had tegen Fortuna - dat overigens
sterkhouder Thomas Reijgersberg
ook nog miste vanwege een schor-
sing. In uitwedstrijden hebben de
Gorredijkershet dit seizoenbijzonder
lastig: alleen de eerste helft tegen
DVO was heel erg goed, verder werd
erverlorenbijKZ,TOP,DOS’46enFor-
tuna.

De cijfers liegen niet
,,Dat begintme inmiddelswel zorgen
te baren”, erkende Wolsink. ,,Cijfers
liegen niet. Ik sta er heel nuchter in:
uiteindelijk zijn er ook uit gewoon
twee palen, wat lijnen en een bal
waarmee je speelt. Vorig jaar hebben

we ook hele goede wedstrijden bui-
ten Fryslân gespeeld, maar dit sei-
zoen is het thuis wel beter. We gaan
beter om met de druk van de tegen-
stander bijvoorbeeld. Blijkbaar zit
het toch ergens in het systeem.”

Na het rommelige begin verloor
LDODK in de minuten voor de pauze
de aansluiting met Fortuna. Na de 8-7
van aanvoerder Zwart volgde een 5-1
run van Fortuna, wat uiteindelijk re-
sulteerde in de14-9 ruststand. Hoewel
Zwart meteen na de thee het gaatje
weer naar vier schoot van afstand na
een aanval van bijna tien schoten, zat
een comeback er simpelweg geen se-
conde in. Ook het laten wisselen van
vak van Marjolijn Kroon hielp niet.

Dus staat LDODK opeens op de
vijfde plaats in de Korfbal League -
een plek die géén rechtgeeft op de
play-offs. ,,Dat is nog geen ramp,
maar we moeten ons wel zorgen ma-
ken”, vondZwart. ,,Het zal dekomen-
de weken anders moeten. Aanval-
lend moet het beter, in het samen-

spel en in het aansluiten op elkaar.
Maar ik heb er nog zeker wel alle ver-
trouwen in dat dát gaat lukken.”

Een van de keuzes die daarbij gaat
helpen, is het besluit om een dame af
te laten vallen bij LDODK. Omdat
Femke Faber en daarvoor Betty Jans-
ma niet fit waren, speelde Wolsink
met vijf dames: Kroon, Diana van der
Vorst, Lieneke Pries endus Jansmaen
Faber. Wolsink: ,,We gaan daarin
snel eenkeuzemakenwie de basisda-
mes worden. Die concurrentiestrijd
zorgt ook voor onrust. Dames die
misschien wat minder vertrouwd
spelen, geen fout willen maken.”

De kans is dus groot dat er voor de
wedstrijd tegen DVO van aanstaande
zaterdag een keuze gemaakt wordt.
In eigen huis moet er komend week-
end hoe dan ook gewonnen worden
van de nummer negen uit de Korfbal
League om een crisis te voorkomen.

Scores LDODK: Marjolijn Kroon en Erwin
Zwart 7, André Zwart 3, Tim Flokstra en Dia-
na van der Vorst allen 1.

Friso Boode bedient vakgenote Marjolijn Kroon, maar ook de twee grootste ‘aankopen’ van LDODK kunnen de ploeg niet aan de broodnodige zege helpen. Foto: Dijks Fotografie


