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LDODK kan droom gaan waarmaken
Verlenging nodig om verschil te maken tegen Tempo
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NIELS VAN MARLE

ALPHEN AAN DEN RIJN – Na een
zinderend korfbalduel met Tem-
po (22-23) is LDODK nog slechts
één zege verwijderd van de korf-
balleague.

Winnen van OVVO (zaterdag in
Papendrecht) is genoeg om
LDODK als eerste Friese ploeg
ooit naar het hoogste zaalniveau,
zoals dat in 2005 werd ingevoerd,
te brengen. En zo dichtbij als de
club uit Gorredijk/Terwispel nu
is, kwam een Friese vereniging
nog nooit. ,,We hebben nu al korf-
balhistorie geschreven”, zei Mar-

jon Visser dinsdag trots.
Twee jaar geleden waren zij en

haar ploeggenotes met dat gege-
ven heel blij geweest. Maar nu is
de honger van LDODK nog lang
niet gestild. Visser: ,,We zijn nu
echt een stap verder dan we ooit
geweest zijn. Daar ben ik trots op,
dat we dat geflikt hebben. Maar
we zijn er nog lang niet.”

Door Tempo te verslaan over
drie wedstrijden heeft LDODK
twee kansen om de korfballeague
te halen. Mocht het misgaan te-
gen OVVO, dan is er nog de dub-
bele ontmoeting met DVO (Ben-
nekom), dat het seizoen in de
korfballeague als negende afsloot

en daardoor promotie/degrada-
tieduels moet spelen.

Maar Visser gaat logischerwijs
vol voor het pakken van de eerste
kans, die van zaterdag. ,,Vorig sei-
zoen hebben we twee keer verlo-
ren van OVVO en ook nu ging het
in de eerste zaalwedstrijd behoor-
lijk mis tegen hen. Maar in Maars-
sen hebben wij daarna heel erg
sterk gespeeld.” LDODK won met
18-23 en die zege bracht de ploeg
destijds terug in de race om pro-
motie. ,,We weten dat het kan.”

Ryanne Nijholt – dinsdag be-
langrijk met vier goals – heeft ook
een goed gevoel over de finale.
,,We hebben ze in de uitwedstrijd

geweldig goed aangepakt. En die
wedstrijd bij ons thuis is inmid-
dels zo lang geleden. We zijn nu
veel verder, completer.”

Wel vindt LDODK het af en toe
nog steeds lastig een wedstrijd te

‘killen’. Natuurlijk ging Tempo bij
een 15-19 achterstand super op-
portunistisch spelen, maar een
verschil van vier goals mag in
zo’n cruciaal duel niet zomaar zo
makkelijk en snel verdwijnen.
Het werd 19-19 en acht seconden
voor tijd werkte Tempo ook nog
een 19-20 achterstand weg.

Bij het begin van de verlenging
waren plots de rust en het over-
zicht weer terug. En toen de weer
speelklare Peter Lageweg – een
baken van rust – en aanvoerder
André Zwart LDODK in de extra
tijd (vijf minuten zuivere speel-
tijd) op 21-23 zetten, wist LDODK
dat het goed zat.

Vrijdag traint LDODK nog een
keer, een dag later moet het gaan
gebeuren. Visser: ,,Dat we twee
kansen hebben geeft rust, maar
ik maak het liever direct af.’’

Bij LDODK viel Lotte van der
Bijl vroegtijdig uit met een oog-
lidblessure, na een ongelukkige
botsing. Met zeven hechtingen
boven haar rechteroog was ze nog
net op tijd terug om haar ploeg-
genoten te zien winnen. Sieta Bij-
ker ontsnapte na rust toen ze een
schoppende beweging maakte
naar Tempo-speler Paul Anholts,
die wild doorging op Lageweg.
Bijker kreeg slechts geel, zodat ze
tegen OVVO gewoon kan spelen.

Dubbele promotiekans
voor ploeg Gerald Aukes

Marge vier doelpunten
toch nog weggegeven

Bijker ontsnapt na
schoppende beweging

LDODK-speelster Marjon Visser (links) in duel met Sanne Broeksma van Tem-
po. FOTO JUDITH BOGAARDT


