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LDODK valt na verlies buiten top vier
LEEUWARDEN LDODK lijkt van de leg
in de Korfbal League en verloor op-
nieuw. Mid Fryslân blijft sterk
presteren in de overgangsklasse
Korfbal League.

Fortuna-LDODK 23-19 (14-10)
LDODK/Rinsma Modeplein speelde
voor de tweede week op rij onder-
maats en wederom leverde dat een
verlies op.

,,Het was vanaf het begin niet best
van onze kant’’, treurde aanvoerder
André Zwart. ,,Het was slordig en on-
samenhangend. Niks lukte. We had-
den in het begin al geluk dat we niet
op achterstand kwamen, maar na
4-4 liepen we er constant achter-
aan.’’

Daarbij gaf LDODK te veel straf-
worpen en vrije ballen weg. ,,Na 17-10
kwamen we nog even terug naar 18-

15, maar het zat er nooit echt in. We
verdienden het ook niet.’’ Het ver-
lies in Delft betekende dat LDODK
zakte naar de vijfde plaats op de
ranglijst. Aan het einde van het sei-
zoen zou dat betekenen dat de ploeg
geen play-offs speelt.

Zaterdag komt DVO naar Gorre-
dijk. ,,Ook een ploeg die met weinig
vertrouwen speelt momenteel. Wij
zullen wat moeten veranderen deze
week.’’

Marjolijn Kroon viel kort voor tijd
nog uit nadat ze een elleboog in het
gezicht kreeg.

Hoofdklasse A
Groen Geel-SCO 28-24 (13-12)
Op bezoek bij koploper Groen Geel
slaagde SCO er heel lang in om het de
ploeg uit Wormer lastig te maken.
SCO - spelend zonder Britt Rottink -

nam brutaal een voorsprong van
twee doelpunten (2-4), maar Groen
Geel knokte zich langszij en vanaf
dat moment was het tot aan de pau-
ze stuivertje wisselen. Ook in de
tweede helft ging het lang gelijk op,
maar na 17-17 sloeg Groen Geel via de
talenten Carlo de Vries en Kevin Dik
(beide Jong Oranje) toe.

Overgangsklasse A
AVO-Mid Fryslân 28-36 (16-20)
Mid Fryslân/Jansma Burdaard boek-
te een belangrijke zege in de topper
tegen achtervolger AVO, en blijft zo
samen met OWK lijstaanvoerder. In
een doelpuntrijk duel was Harm Vis-
ser uitblinker bij de ploeg uit Grou
en Reduzum.

Wat de Assense thuisclub ook pro-
beerde, de aanvaller van Mid Fryslân
bleek onstopbaar. ,,We hadden ei-

genlijk de hele wedstrijd onder con-
trole”, volgens aanvoerder Wessel
Bergsma. ,,We schoten twee keer zo
zuiver als in de vorige wedstrijd en
dan maak je er 36.’’

AKC-De Hoeve 29-23 (14-10)
Voor De Hoeve/Due Amici klinkt in-
middels het alarm als het gaat om
handhaven in de overgangsklasse.
De Stellingwervers verloren zater-
dag het cruciale duel met AKC, en
met vrij duidelijke cijfers. ,,Als je eer-
lijk bent, komen we gewoon kwali-
teit tekort op dit moment.’’ Daarbij
had De Hoeve ook de pech dat Mar-
cel Koelma ontbrak.

,,We hebben geknokt met zijn al-
len, maar het was onvoldoende’’, be-
sloot Kreeft, die eerder in de week
bekend maakte na twee seizoenen te
vertrekken.


