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‘Denker’ Pries op haar plek bij LDODK
Lieneke Pries (20) heeft vaste waarde Betty

Jansma voorlopig veroordeeld tot een plek

in het tweede van LDODK. Na moeilijke

weken in de Korfbal League, liet ze tegen

KCC (33-22) echter weer eens zien waarom

Erik Wolsink het zo in haar ziet zitten.

Nathan Sprey

Gorredijk | Gorredijk ‘Ah, jammer
Lieneke.’ En: ‘Oh, zonde Lien’, klinkt
het vanuit de trouwe LDODK-schare
als de twintigjarige speelster een
kans van dichtbij mist tegen KCC.
Niet alleen coach Wolsink is fan van
de lange goedlachse blondine, ook de
echte clubmensen gunnen Pries het
allerbeste. Dat is best bijzonder voor
een dame die met Betty Jansmaeen
vrouw van het eerste uur voorlopig
naar het tweede heeft gespeeld.

,,Voor dit seizoen had ik niet gedacht
dat ik mezelf meteen in de basis zou
spelen”, erkent Pries. Nadat de pijn-
tjes bij Femke Faber, Jansma en Mar-
jolijnKroonenDianavandeVorsthe-
lemaal waren verdwenen, moest
Wolsink een keuze aan de dames-
kant maken. Hij koos voor Pries en
dat pakte nog niet altijd goed uit. Te-
gen TOP speelde ze ongelukkig en
werd ze al vroeg naar de kant ge-
haald. Tegen KCC ging het zaterdag-
avond een stuk beter, net als met de
hele ploeg overigens. Na de eerste
twee goals van Pries op 18-6 was het
duel tussen een ploeg bovenin

(LDODK) en een ploeg onderin (KCC)
de Korfbal League al gespeeld.

,,Van teleurstellingen leer je”, ver-
telde Pries over haar mindere duels.
,,Die verwerk ik met mijn ouders,
mijn vriend en de rest van het team.
Erik (Wolsink, red.) houdt vertrou-
wen inmij en steltmeweer op. Dat is
prettig, ze zijn echt begaan met mij,
ook als ik een keer minder goed
speel.Dat is een fijn gevoel vanuit het
team. Ik voel me echt opgenomen
binnen LDODK.”

Niet alleen is ze op haar plek, ook
leert de jeugdinternational die over-
kwamvanAVOveel: ,,Zelfs in dewed-
strijden dat het minder gaat. En op
trainingen. Ik ga bewust weleens bij
Marjolijn Kroon staan, want zij geeft
me tips en sturingwaar ik betermoet
worden. Verdedigend moet ik nog
veel verbeteren en als ik tegen haar
speel, werkt dat voor mij goed.”

Pries vertelt hetmet een glimlach,
spontaan, maar kiest haar woorden
ook zorgvuldig. ,,Ik ben een denker.
Je hebt denkers en doeners. De doe-
ners spelen op intuïtie, zoals Erwin
en André Zwart. Niet lullen, maar ge-
woon doen.” Daar heeft ze best nog

weleens moeite mee. Lachend: ,,Als
we iets doen zonder structuur en de
ballen vliegen heen en weer, raak ik
snel in dewar.Maar goed, daar leer je
ook weer van. Je kunt niet altijd alles
met plannetjes oplossen.”

Tegen KCC waren die plannetjes
in elk geval niet nodig. De ploeg uit
Capelle speelt voor het eerst in de
Korfbal League, staat op de achtste
plaats en miste in Gorredijk ook nog
eens de geschorste aanvoerder Chris-
tian Dekkers. Pries: ,,De eerste helft
was goed, maar de tweede helft min-
der.Hetherladen lukteniet goed.Het
was erg stoffig in de lucht, waardoor
ons energieniveau daalde.” De 20-8
ruststand leverde ‘slechts’ de 33-22
zege op, waarbij de tweede helft zelfs
werd verloren, tot irritatie van coach
Wolsink.

TV-uitzending
Tochkon LDODKna twee nederlagen
op rij eindelijk weer eens twee pun-
ten bijschrijven, al was het een ver-
plicht nummertje. Vrijdag moet het
gebeuren tegen PKC, dewedstrijd die
verplaatst is vanwege een live-uitzen-
ding op Ziggo. ,,Dat gaat wel in over-

leg met ons, hoor”, verzekerde cap-
tain André Zwart. ,,Het moet natuur-
lijk niet in ons nadeel uitvallen. Dan
maar geen tv-uitzending. Het erve-
lende is dat Blauw-Wit en Fortuna (de
concurrenten van LDODK spelen te-
genelkaar, red.), onzeuitslagweten.”

Die uitslag moet positief zijn om
niet (heel) afhankelijk te worden van
andere ploegen in de strijd om de
play-offs. Zwart: ,,Er staat druk op,
maar in de play-offs straks ook. Als
we iets willen, moeten we ook van
PKC winnen.”

MetdiewoordenwasPrieshet roe-
rend eens. En wat er nog beter moet
omdie laatste stap te zetten? Na even
denken: ,,Dat vind ik lastig om zo te
zeggen. Anderen floepen er mis-
schien wat uit, dat durf ik niet zo
goed. Ik moet er even over naden-
ken.” Voor nadenken heeft LDODK
nog een kleine maand, dan staat de
finale in de ZiggoDome gepland. Al is
het vanaf komende vrijdag al alle
hens aan dek.

Scores LDODK: Erwin Zwart 7, Tim Flokstra
en André Zwart 6, Marjolijn Kroon 5, Femke
Faber 4, Lieneke Pries 3, Friso Boode 2.

Korfbalster Lieneke Pries behoudt het overzicht aan de bal namens LDODK in het duel met KCC, dat vrij gemakkelijk gewonnen werd. ,,Ik voel me echt opgenomen binnen het team”,
vertelde ze na afloop. Foto: Henk Jan Dijks


