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Faber helemaal terug en
LDODK heeft lek boven
• Marjolijn Kroon is de nieuwe

topscorer met 50 doelpunten

Bert Kalteren

Gorredijk | LDODK heeft zaterdag
voor eigen publiek in sporthal Korte-
zwaag in Gorredijk de hiërearchie in
de Korfbal League weer wat hersteld.
De formatie van coach Erik Wolsink
rekent zichzelf dit seizoen tot de top-
vier, maar was na drie opeenvolgen-
de wedstrijden zonder winst wegge-
zakt naar de vijfde plaats op de rang-
lijst. Met Femke Faber terug in de ge-
lederen werd dat voor eigen publiek
met een klinkende 36-26 zege recht-
gezet. LDODK heeft het lek boven.

Dat was nodig ook, want na het
knappe gelijkspel tegen PKC volgden
uitnederlagen bij DOS’46 en Fortuna.
Om uitzicht te houden op een plaats
in de play-offs diende er zaterdag ge-
wonnen te worden van Ben Crums
DVO. Daartoe was het noodzakelijk
dat er aan de teamgeest en het zelf-
vertrouwen werd gewerkt. Om dat te
bewerkstelligenwerd de bezetting in
de beide vakken wat veranderd en
dat leverde het beoogde resultaat op.

,,We hebben in de aanloop naar
deze wedstrijd wat geswitcht in de
opstelling en dat pakte tegen DVO
goed uit.We scoorden 36 keer en qua
verdeling van de scores is het prima
verdeeld. We kunnen over alle schij-
ven scoren en daar ligt onze kracht.
Het vertrouwen is nu weer terug en
dat hadden we na de laatste weken
ook wel weer even nodig”, bekende
Femke Faber, die na wat fysieke mal-
heur aan het eind van het vorige ka-
lenderjaar in het uitduel met DOS’46
- twee weken terug - iets te snel haar
rentree maakte en vorig weekeinde
derhalveweermoest opdraven in het
tweede team.

Na een vervelende blessure aan
het peesblad onder de voet mocht
Faber verplicht twee weken niks
doen. Vervolgens moest ze aan haar
amandelen worden geopereerd,
waardoor de periode van inactivi-
teit voor haar nog wat verder werd

verlengd. ,,Tegen DOS’46 was het
nog niet goed genoeg en ik moest
met name op het conditionele vlak
nog wat stappen maken. Ik merkte
dat ik er nu klaar voor was en kreeg
het vertrouwen uit de ploeg. En ik
voelme fit genoeg omde competitie
uit te kunnen spelen.”

Dat betaalde ze zaterdag uit met
vijf treffers, waarvan één in de eerste
helft. Daarin had de Gorredijkse for-
matie aanvankelijk nog wat moeite
het juk van de laatste weken af te
werpen en echt afstand te nemen.
Onder aanvoering van aanvoerder

André Zwart, die zijn eerste twee af-
standsschoten door de korf zag gaan,
slaagde de thuisclub er niet inDVO in
de eerste 25 minuten al op een on-
overbrugbare achterstand te zetten.
De formatie van Crum bleef zodoen-
de aanhet elastiekhangenenhet ver-
schil was halverwege slechts vier
punten (15-11).

DoelpuntenmachineDoelpuntenmachine
Maar na de hervatting begon de Gor-
redijkse doelpuntenmachine op toe-
ren te raken en slaagde de ploeg van
Wolsink erinhet duel naar zich toe te
trekken. En qua scores was de ploeg
nietmeer alleenafhankelijk vanMar-
jolijn Kroon en Erwin Zwart, die een
week eerder nog als enigen hun ni-
veauhaalden.Want ookFemkeFaber
kwam op het scoreformulier, maar
dat gold ook voor Diana van der
Vorst, die in de eerste helft nog zicht-
baar worstelde met haar schoten,
maar na de hervatting vijf keer doel
trof.

Omdat ook DVO, met een zeer

trefzekere Fleur Hoek, de puntjes in
die fase meepakte bleef het verschil
heel lang drie doelpunten (21-18),
maar door treffers van Faber en
Kroon (twee keer) bracht LDODK het
verschil tien minuten na rust op zes
punten en was het duel beslist. ,,Het
samenspel was veel beter dan een
week geleden en het schotperecenta-
ge lag veel hoger. Het gaat om een
stukje vertrouwen. Dat heb je nodig
en dat straalden we uit. De wil om te
winnen en voor elkaar tewillen vech-
ten was weer terug. We hebben een
hele goede stap voorwaarts gemaakt
met z’n allen”, vond Faber.

Ook Friso Boode, tot zaterdag de
topscorer aan de kant van LDODK
met 48 treffers, pikte zijn doelpuntje
weer mee (19-14), nadat hij een week
geleden nog droog had gestaan. Op
de topscorerslijst werd hij wel voor-
bijgestreefd door Kroon, die met ze-
ven treffers haar seizoentotaal op
vijftig bracht. ,,Er is een redelijk
mooie verdeling van de scores. Dat is
nodig ook, want ander krijg je het
moeilijk. Dan krijgt elke ploeg op dit
noveau hetmoeilijk.Wehebben van-
daag weer een stapje gemaakt, maar
het zalmoeten blijkenwat hetwaard
is”, aldus Boode.

Bety Jansma was de laatste speel-
ster van LDODK die haar naam ruim
éénminuut voor tijd op het scorefor-
mulier plaatste (35-25). Daarna scoor-
den beide teams elk nog één keer,
maar wat overheerste bij de thuis-
ploeg was het goede gevoel. ,,Ook de
topploegen, waar ik onszelf ook on-
der schaar, hebben soms wel eens
wat mindere wedstrijden. Die zitten
er nu eenmaal tussen, maar ik hoop
dat de vorige twee wedstrijden ook
de enige twee waren. En dat we de
rest van het seizoen kunnen knal-
len”, zei Femke Faber.

Te beginnen met de thuiswed-
strijd van zaterdag tegen Koog Zaan-
dijk, want de verschillen tussen de
ploegen die rond de vierde plaats op
de ranglijst staan, zijn gering.

Scores LDODK: Marjolijn Kroon en Erwin
Zwart 7, André Zwart 6, Diana van der Vorst
en Femke Faber 5, Tim Flokstra 4, Betty Jans-
ma en Friso Boode 1.
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Femke Faber van LDODK wordt in de met 36-26 gewonnen thuiswedstrijd tegen DVO opgevangen door haar
directe tegenstander Janine van Schie (r). Foto: Dijks Fotografie


