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LDODK: twee gezichten
ANNE ROEL VAN DER MEER

GORREDIJK Lieneke Pries zag alle-
maal sippe gezichten toen ze na
rust binnen de lijnen kwam bij
LDODK. Dat moest anders, vond ze.
Haar team won met 30-24.

LDODK 30
KZ 24

De Drentse korfbalster, in de zomer
overgekomen van AVO uit Assen,
was in een ‘steunende rol’ van grote
waarde en gooide bovendien een
flinke portie enthousiasme in de
strijd.

Ze pepte haar vakgenoten op. ,,Er-
win Zwart deed dat ook al, maar kon
het niet alleen”, zei ze. ,,Het was tof
om te zien dat ik invloed had. Uitein-
delijk korfbal je ook voor je plezier.”

Het was geen toeval dat de ploeg
uit Gorredijk en Terwispel na rust,
dus met de prima spelende Pries,
wél goed voor de dag kwam.

,,Lieneke hat it goed dien”, vond
ook Erwin Zwart, die voor het eerst
dit seizoen in de League liefst tien

doelpunten maakte. ,,De kompli-
minten foar har. Mar ik tink dat Bet-
ty dit ek kind hie.”

Zwart had het over Betty Jansma,
die na de eerste helft werd gewisseld
door coach Erik Wolsink. Ze maakte
net wat te veel foutjes en was een
paar keer ongelukkig. Maar ze was
niet de enige in de eerste helft. Er wa-
ren er in dat opzicht meer die naar
de kant hadden gekund.

LDODK speelde zeer onrustig in
de beginfase en schoot slecht. In de
eerste tien minuten kwam het acht-
tal slechts een keer tot scoren. KZ,
getraind door de uit Marsum afkom-
stige Wim Bakker en zonder de ge-
blesseerde topscorer Jordi Pasma,
nam brutaal het heft in handen en
kwam op een 1-4 voorsprong.

De thuisploeg moest in de achter-
volging. Pas tegen het einde van de
eerste helft – vlak voor rust maakte
Marjolijn Kroon tegen haar voorma-
lige club de 10-10 - begon het beter te
lopen.

In het tweede bedrijf trok LDODK,
met een zowel aanvallend (in totaal
acht doelpunten) als verdedigend
sterke André Zwart, de opgaande lijn

Ploeg uit Gorredijk
na overwinning
steviger op de
vierde plaats

door. Sterker, de ploeg kwam als her-
boren uit de kleedkamer en vond nu
de korf wel makkelijk. Pas bij 30-19
liet LDODK de teugels vieren.

,,It ferskil tusken de earste en
twadde helte wie te grut”, zei Erwin
Zwart. ,,It moat noch konstanter by
ús. Gelokkich bliuwt foaral it twadde
diel hingjen. Dat nimme we mei nei
de folgjende wedstriid.”

Lieneke Pries was niet alleen blij
met de uitslag. Ze bewees opnieuw,
zoals wel vaker in haar debuutjaar
op het hoogste niveau, dat ze
LDODK uit de brand kan helpen als
het nodig is. Ze was dit seizoen al
vaak basisspeelster. Nu iedereen fit
is, moet ze genoegen nemen met
een rol als invalster.

,,We hebben natuurlijk knetter-

goede speelsters. Probeer daar maar
eens tegenop te boksen. Ik werk
hard, het gaat ook beter dan ver-
wacht. Ik heb me door eerdere bles-
sures bij Betty Jansma en Femke Fa-
ber al goed kunnen laten zien. Ik wil
heel graag de vierde dame (in de
hiërarchie, red.) worden en voor
mijn gevoel ben ik daar dichtbij.”

LDODK staat door de overwin-
ning steviger op de belangrijke vier-
de plaats in de Korfbal League. Con-
currenten Fortuna en DOS’46 gin-
gen beide onderuit en staan gedeeld
vijfde met een achterstand van drie
punten.

De Gordyksters, die op hun beurt
op drie punten staan van het als der-
de geklasseerde Blauw-Wit, kunnen
zich de komende weken dus nog een
foutje veroorloven in de strijd om
plaatsing voor de play-offs. ,,Liever
niet natuurlijk”, zei Pries. ,,Maar we
hebben weer wat vet op de botten.”

,,We libje fan wedstriid nei wed-
striid”, sprak Erwin Zwart. ,,Wy ha
fansels in mindere perioade hân en
makken it ússels dêrtroch net mak-
lik. Ik bin bliid dat we no en ferline
wike wer wûn ha.”

Erwin Zwart gaat uit zijn dak na weer een doelpunt. FOTO RENS HOOYENGA


