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De ‘Zwartjes’ zijn ouderwets
op schot bij winnend LDODK

• Ploeg uit Gorredijk na zege op
KZ vaster op plek in de top vier

Edward Jorna

Gorredijk | In de jaren dat LDODK
transformeerde van een ambitieuze
dorpsclub tot een korfbalvereniging
met landelijke aanzien, was de club
‘wereldberoemd’ vanwege de pro-
ductiviteit van de gebroeders André
enErwin Zwart.Meer dan eens stapte
één ‘Zwartje’ het veld af met twee
‘volle stekjes’ (tien treffers).Maarhoe
zwaarderhet gewichtdat rustte opde
schouders van de beide broers, hoe
groter ook de noodzaak tot meer
schutters. En zo maakten de ‘Zwart-
jes’ zich ondergeschikt aan de ploeg
en lonken ze net als iedere ‘normale’
LDODK’er dit seizoen heel voorzich-
tig naar een landstitel.

Die is in een seizoen waarin
LDODKhele goedewedstrijdenafwis-
selt met matige vertoningen nog ver
weg. Toch sloegdeploegvande schei-
dend trainer ErikWolsink gistermid-
dag een mooie slag door Koog Zaan-
dijk met 30-24 te verslaan. En met
tien treffers van Erwin Zwart en acht
doelpunten van André Zwart was het
alsof het verleden weer tot leven
kwam. Met name op de jongste, de
27-jarige Erwin Zwart, stond geen
maat. Met zes treffers, de ene nog
mooier dan de anders, zorgde hij er-

voor dat LDODK na de rust (10-10)
over de tegenstander heen liep. Zijn
seizoensproductie staat nu op 54
goals, nog éénminder dan zijn ploeg-
genote Marjolijn Kroon.

AllrounderAllrounder
Die schotvaardigheid van Kroon - gis-
teren goed voor eenhandvol treffers -
was mede de reden waarom Erwin
Zwart na de teleurstellende nederla-
gen vorige maand tegen DOS’46 en
FortunametbroerAndré vanvakwis-
selde. Net als in vroegere tijden is Er-
win weer de vooruitgeschoven ‘spits’
die hij wil zijn. Toch is scoren geen
doel op zich. ,,Ik bin folle mear in all-
rounder wurden en dat is goed. Yn ús
ploech kinne alle spilers in goal
meitsje. Datmakket ús allinnichmar
sterker.” Toch is LDODK nog niet zo
sterk dat het feilloos wedstrijden
naar zich toe kan trekken. Zwart: ,,It
is krekt oft wy yn guon wedstriden
ynhâlde.Wywollewynet,mar it bart
wol.Wybinne absolút gjin eilantsjes,

Simpele dingen

goed doen. Dat

deden we. En vaak

is het niet meer

dan dat

mar sa liket it dan wol.”
LDODK begon gistermiddag aan

het duel met Koog Zaandijk in de we-
tenschap dat DOS’46 en Fortuna, de
twee voornaamste tegenstrevers om
plek vier, een dag eerder hun wed-
strijden hadden verloren. Die kennis
werkte bepaald niet bevrijdend,
want het goed verdedigende KZ was
op z’n minst gelijkwaardig. Het was
dat Friso Boode (kersverse vader van
dochterElin) enKrooner vlakvoorde
pauze nog eentje inprikten, anders
had LDODK met een achterstand de
kleedkamers op kunnen zoeken.

Nuwas er balans, die na de hervat-
ting wreed werd verstoord door
LDODK. De wissel Lieneke Pries voor
Betty Jansma speelde daarin een niet
onbelangrijke rol. ,,Het was te onrus-
tig in het vak”, verklaarde Wolsink
de wissel. Met Pries, groter dan Jans-
ma en meer een verdedigster, kwam
die rust terug. Tot 13-13 ging het nog
gelijk op, maar toen brak het verzet
vanKZ.Hetwas dat LDODK inhet slot
de teugels liet vieren, anders had het
na rust nog veelmeer kunnen scoren
dan het toch al aanzienlijke aantal
van twintig doelpunten.

Hoe dan ook: Wolsink had geno-
ten en besloot met een Cruijffiaanse
uitspraak. ,,Simpele dingen goed
doen. Dat deden we. En vaak is het
niet meer dan dat.”

Scores LDODK: Erwin Zwart 10, André
Zwart 8,Marjolijn Kroon 5, Femke Faber, Tim
Flokstra en Friso Boode 2.

Aanvoerder André Zwart viert na de eclatante 30-24 overwinning op Koog Zaandijk het feestjemet de ‘harde
kern’ van LDODK, de supportersclub Groen Kabaal. Foto: Rens Hooyenga


