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Schitterende uitdaging voor LDODK
Vereniging uit Gorredijk en Terwispel hoopt nu op extra geld en versterkingen

ANNE ROEL VAN DER MEER

PAPENDRECHT - Hoe kan David
zichzelf redden met negen Goli-
aths als tegenstanders? LDODK
staat voor een schitterende uit-
daging in de korfballeague.

Wat waren ze uitzinnig van vreugde
zaterdagavond, al die 350 suppor-
ters in Papendrecht die waren uit-
gedost in het groen en geel van hun
club. Wat waren ze blij, al die spelers
die de afgelopen jaren zo hard werk-
ten om de gang naar de elite-klasse
van de korfbalsport mogelijk te ma-
ken. En wat was Gerald Aukes trots,
de coach die in zijn laatste zaalwed-
strijd bij de club zag hoe het team de
kroon op zijn werk plaatste.

Sinds de invoering van de league
in 2005 werd door vele kenners ge-
roepen dat het Friese korfbal toe
was aan een revolutie, om te voor-
komen dat gezelligheid het in deze
provincie voorgoed zou winnen
van topkorfbal. Ben Crum, korfbal-
goeroe, sprak over een stichting die
het financieel mogelijk moest ma-
ken de beste Friese spelers onder
een dak te laten spelen.

Onzin, vond Gerald Aukes. De
kracht in Friesland zit volgens de
Grouster juist in de binding tussen
dorp en club. Die zou verloren gaan
als de ideeën van Crum en anderen
werden uitgevoerd.

Aukes haalde zaterdag zes jaar na
zijn aantreden bij de club zijn ultie-
me gelijk, al zal hij dat niet als zoda-
nig hebben ervaren. Spelers die alle-
maal uit Gorredijk of omgeving af-
komstig zijn promoveerden ten
koste van OVVO uit Maarssen (22-
20) naar het allerhoogste niveau.
LDODK behoort vanaf nu in de zaal
tot de beste tien clubs van het land.
,,Knap hear”, zei de coach. Dat was
een understatement. Een huzaren-
stukje is het.

LDODK is de eerste Friese ploeg
in de korfballeague en speelt vol-
gend seizoen met Jan Sjoerd Pool
uit Oudega (Sm.) als nieuwe trainer
tegen grootmachten als Deetos,
PKC en Koog Zaandijk, de club waar
Aukes na de zomer de scepter
zwaait.

,,It wie dreech om safier te kom-
men”, zei Peter Lageweg uit Hee-
renveen, korfballer van het jaar in
2009, drievoudig landskampioen
in de zaal met DOS ‘46 en een van
de weinige LDODK-spelers die de af-
gelopen jaren wél van buiten kwa-
men. ,,Mar it sil noch dreger wurde
om yn de league te bliuwen. Njog-
gen fan de tsien kear slagget dat net.

It is oan ús om de iene kâns dy’t
oerbliuwt te pakken.”

Om dat te bewerkstelligen is ,,in
team wêze” niet voldoende, zegt
Lageweg. ,,Alle spilers sille per-
soanlik stappen sette moatte. Yn
de league ha je yndividuiele klasse
noadich.”

Misschien dat er nu Friese korf-
ballers zijn, dacht Aukes, die willen
kiezen voor LDODK in plaats van,
zoals in het verleden vaak gebeur-
de, Nic. Groningen of (het gedegra-
deerde) DOS’46. ,,Ynstream is noa-
dich”, zegt de trainer, die de laatste
tijd naar eigen zeggen ,,net al te
noflik” was om het team maar bij
de les te houden.

De basis, met spelers uit eigen
omgeving, blijft. Maar versterkin-

gen en dan vooral een paar goede
vrouwen, zoals bijvoorbeeld Jildou
Slagmann van SCO, zou LDODK
prima kunnen gebruiken. Aukes:
,,De feriening moat iepen stean
foar ferbettering.”

Dan is het wel handig als er geld
omhanden is. Trea Abma, bezig
aan haar laatste maanden als voor-
zitster, hoopt dat het aantal spon-
soren door het sportieve succes
aantrekt. ,,De financiën zien er nu
niet al te rooskleurig uit.”

De lening voor het nog nieuwe
kunstgrasveld (kosten: ongeveer
€150.000) heeft LDODK nog niet
afbetaald. ,,We hebben door de
groei van het aantal leden ook een
tweede kunstgrasveld nodig, plus
een nieuwe kantine”, aldus Abma.

,,De gemeente Opsterland heeft
geld apart gelegd, maar dat is niet
voldoende.”

Sieta Bijker wilde nog niet aan
de toekomst denken. ,,Eerst wol ik
genietsje. We ha hjir lang nei ta
wurke en it fertrouwen holden dat
we dizze stap sette koenen. Ik bin
gelokkich.”

Erwin Zwart, met elf treffers de
grote man zaterdag, had genoten
van de massale steun uit alle korf-
balhoeken van Friesland. ,,Dat we
dit mei ús eigen klub foar elkoar
krigen ha, is fantastysk. En foar Ge-
rald is dit in geweldige ôfsluting.
We hiene ôfpraat dat we elkoar fol-
gjend seizoen wer sjogge. Dat dog-
ge we.”

LDODK heeft
extra vrouwen
nodig, zoals
Jildou
Slagmann
van SCO

Vanaf linksboven, met de klok mee: André Zwart (15) vangt de bal tijdens een spitsuur onder de korf, ontlading bij de spelers, de felicitaties van Sjouke Brouwer (pake
van vier LDODK-spelers) voor coach Gerald Aukes, de meegereisde fans vieren feest. FOTO’S HENK-JAN DIJKS


