
Friesch Dagblad, 19 februari 2018, pagina 38.

LDODK verdringt verlies
met optimistisch denken
• Gorredijkers verliezen van

TOP: play-offs lang niet zeker

Nathan Sprey

Gorredijk | Met nog een halve mi-
nuut op de klok kreeg LDODK zater-
dag in het duelmet TOP viaMarjolijn
Kroon en André Zwart in de allerlaat-
ste aanval nog kansen op een belang-
rijk punt in de strijd om de play-offs.
Maar de ploeg vanErikWolsink sloeg
de hele avond al niet toe op de mo-
menten dat hetmoest en zo ook in de
laatste dertig seconden niet. Omdat
zowel Kroon als Zwart tekort scho-
ten, gingendepuntenmeemet de be-
zoekers uit Sassenheim mee (24-25).

,,Het was een hele goede kans, he-
laas rond ik hem slecht af”, zo zei
Kroon over haar misser. De gemiste
kans viel haar overigens amper kwa-
lijk te nemen, omdat juist Kroon sa-
men met Erwin Zwart LDODK na de
rust in de race hield. Daarin stond
het, ondanks een snelle 6-1 voor-
sprong voor LDODK, gelijk: 11-11. In
de tweede helft hing de thuisploeg
constant aanhet elastiek. ,,Na de goe-
de start keken ze bij TOP elkaar aan.
Zo van, ‘een tandje erbij’. Dan weten
ze hoe laat het is. In die duelkracht
konden wij te weinig mee”, merkte
Wolsink op.

Na 12-16 werd het via 19-19 toch
weer 22-25 en mocht LDODK van ge-
luk spreken dat het in de laatste der-
tig seconden nog een kans op de ge-
lijkmaker kreeg. Omdat die niet viel,
volgde een terechte nederlaag, vond
Kroon. ,,Alswij dekleine foutjes eruit
halen en net iets scherper zijn, spe-
len we goed. Maar vandaag waren er
te veel slordigheden.” Ballen die over
de zijlijn werden gegooid en zelfs bij
het uitverdedigenwerd eenkeer slor-
dig ingeleverd. ,,Dat kan niet tegen
topploegen”, wist ook Erwin Zwart.
,,Onze foutenlast moet echt omlaag
wil je dit soort wedstrijden winnen.”

Dat is best een aantal redenen tot
zorgen. Niet zozeer de uitslag, maar

wel het veldspel waarin twee keer
een lange doelpuntloze fase zat. Ook
het feit dat nummer vijf Fortuna tot
op een punt is genaderd, is niet pret-
tig met voor LDODK de zware uitdu-
els met Blauw-Wit en PKC in aan-
tocht. Kroon: ,,Wemoeten afspraken
gaan nakomen. Het komt er nu op
aan en daar gaan we veel van leren.
De druk ligt erop, maar juist als het
niet makkelijk is, word je beter.”

Dat het tegen TOP net als in de
play-offs vorig jaar (nog) niet lukte,
frustreert best een beetje. ,,We zijn
wel verder dan vorig jaar, maar voor
de absolute top moeten we nog een
paar stappen maken. Speltechnisch,
maar ook qua gevoel en emotie. In
het feedback geven en ontvangen,
dat is soms best moeilijk”, vond
Kroon. ,,Of de ploeg goed genoeg is
om dit jaar Ziggo Dome te winnen?

Het zit erin, maar of het dit jaar al
kan... Binnen nu en een jaar is het
doel.”

De eerste stap daarin is, anders
dan vorig seizoen toen LDODK rustig
kon toewerken naar de play-offs, het
behalen van de wedstrijden waarin
de finale bewerkstelligd kanworden.
,,We zitten eenbeetje in de fasewaar-
in Blauw-Wit vorig seizoen zat. Zij
stonden er toen nog minder voor en
haalden wel de finale”, bleef Erwin
Zwart optimistisch. ,,Vorig seizoen
piekten we te vroeg, dit jaar is onze

vorm stijgende. Dus ikmaakme echt
geen zorgen.”Met een geruststellend
knikje: ,,Wij gaan die play-offs halen,
dat beloof ik je.”

Ook coach Wolsink wilde niet pa-
niekeren, maar was zeker niet tevre-
den met wat hij had gezien. Dat de
jonge Lieneke Pries - zij startte op de
plek van Betty Jansma en werd met-
een na rust gewisseld - heel ongeluk-
kig speelde en ophet oog last had van
zenuwen, kon hij mee leven. ,,Dat
nam alleen maar toe naarmate het
minder ging. Maar danmoeten de er-
varen spelers haar helpen. Dat Erwin
een paar keer onnodig achter was,
Marjolijn haar tegenstander te mak-
kelijk liet schieten, Friso te veel duels
verloor. Hen mag ik dat wél verwij-
ten.”

Play-offs
Maar de nederlaag, de hete adem in
de nek van Fortuna en de grote fou-
tenlast ten spijt: allen waren ze het
over één ding eens. LDODK staat over
vier wedstrijden (Blauw-Wit, KCC,
PKC en DOS'46) in de play-offs. ,,En
als we dan de mentale rust kunnen
opbrengen in de afronding, het aan-
tal passfouten naar beneden brengen
en de lange doelpuntloze fases ver-
mijden, dan kunnenwe van iedereen
winnen”, vond Wolsink. ,,Ook van
TOP. Maar dan moet het nog wel een
stuk beter, al wordt het wel tijd om
dat te tonen.”

Als die stappen gezet worden,
hoefthetnietmeeropeen laatstehal-
ve minuut aan te komen of LDODK
een punt krijgt tegen topploegen of
niet. Mocht het toch nog een keer zo
uitkomen, kanhet overigens ooknog
beter. ,,Dan moeten we nog rustiger
spelen en wachten op een betere
kans. Dit zijn prachtige trainingsmo-
menten”, vond Kroon, die met een
kleine glimlach als een boerin met
kiespijn afsloot. ,,Maar het is natuur-
lijk leuker als het goed afloopt.”

Scores LDODK: Erwin Zwart 8, Marjolijn
Kroon 5, André Zwart 3, Tim Flokstra, Femke
Faber en Diana van der Vorst 2, Friso Boode
en Betty Jansma 1.
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