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Wolsink wil afscheid bij LDODKmet titel
• Zaalcompetitie gaat zondag

weer van start tegen Fortuna

Bert Kalteren

Gorredijk | LDODK begint zondag in
sporthal Kortezwaag tegen Fortuna
aan de missie die uiteindelijk zal
moeten leiden naar een finaleplaats
in het Ziggo Dome, het ultieme doel
voor iedere korfballer. Onder leiding
van coach Erik Wolsink gaat de for-
matie uit Gorredijk proberen die
droom van de club dit seizoen te ver-
wezenlijken. ,,We willen het Ziggo
Dome halen en de play-offs winnen.
Dat is het einddoel”, stelt Wolsink,
die gisterenbekendmaaktenaafloop
van dit seizoen te gaan stoppen bij de
formatie uit Gorredijk. ,,Ik wil heel
graag afsluiten met een titel.”

De 55-jarige Apeldoorner, die in 2000
werd gekozen tot korfballer van de
eeuw en alles won wat er te winnen
was, is in zijn tweede en laatste jaar
als hoofdverantwoordelijke niet be-
nauwd omde na de halvefinaleplaats
van vorig seizoen de lat weer wat ho-
ger te leggen. ,,Dan zullen we dit sei-
zoen met z’n allen een topprestatie
moeten neerzetten en op alle vlak-
ken moeten groeien. Want als je van
demiddenmoot naar de topwilt, dan
zul je als team stappen moeten ma-
ken.”

Stappen die LDODKmet een twee-
de plaats in de reguliere competitie
van de Korfbal League afgelopen sei-
zoen ook al maakte. ,,Als speler ben
je nooit klaar. Maar als trainer ook
niet. Het spel zal onderling op elkaar
afgestemd moeten zijn en de combi-
naties moeten lopen. En dat heeft
ook te maken met het lezen van de

wedstrijd”, zegt Wolsink. ,,En je
moet rustig blijven als je onder druk
staat, om elkaar toch te kunnen blij-
ven vinden. Dat heeft met kwaliteit
te maken en dat is het kenmerk van
een topteam.”

Het eerste deel van de veldcompe-
titie stond al in het teken van de zaal.
Diewerd door LDODKafgeslotenmet
een gedeelde eerste plaats met Koog
Zaandijk en Fortuna. ,,Dat stemde tot
tevredenheid. We hebben deels een
nieuwe groep en met Henk Jan Mul-
der enMarjo deHaanook eennieuwe
staf”, vertelt Wolsink, die met ver-
trouwen aan het zaalseizoen begint.
,,We zijn behoorlijk op weg, maar
moetennog groeien.We zijn ooknog
niet in topvorm, maar het is de vraag
of dat nu al moet.”

Met Lieneke Pries en Tim Flokstra
verwelkomde Wolsink twee nieuwe
spelers binnen zijn selectie. Een wel-

kome versterking, omdat André
Zwart (liesblessure) en Betty Jansma
(gebroken neus) nog niet startklaar
zijn. ,,Wezijnblij datwezeaanboord
hebben en dat Jetze de Jong na een
slepende blessure vorige week zijn
rentree heeft gemaakt”, zegt Wol-
sink, die als vernieuwer binnen de
sport ook aan de wieg stond van de
geboorte van de Korfbal League en
zich ondermeer sterk heeft gemaakt
voor het doorwisselen.

Betere vorm
,,We hebben nu met een bredere se-
lectie ookde gelegenheid spelers rust
te geven en dat was afgelopen sei-
zoen wel eens anders. Het gaat erom
dit seizoen blessurevrij en fit te blij-
ven. Want een fitte en complete
groep zorgt uiteindelijk ook voor een
betere vorm inde eindsituatie.” Twee
weken na de start van de veldcompe-

titie is LDODK al in de zaal gaan trai-
nen. ,,Dat waswat eerder dan anders.
Dat is wel prima, al maakte het niet
veel verschil.We zijn nu vooral bezig
met vaardigheden, beter worden en
hebben wat tactische elementen toe-
gevoegd.”

LDODK begint de competitie te-
gen Fortuna, dat zich heeft versterkt.
Een mooie test, vindt Wolsink. ,,Het
is nietmeteen eenwedstrijdwaarhet
omgaat,maarwe zijnwel nieuwsgie-
rigwaarwe staan ten opzichte van de
betere ploegen. Als de play-offs be-
ginnen, dan moeten we klaar zijn.
Tot dan kunnen we nog wat sleute-
len”, vindt Wolsink, die zeker moge-
lijkheden ziet. ,,PKC is in mijn ogen
ongenaakbaar en direct geplaatst
voor de play-offs. Dan zijn er zes
teams die allemaal van elkaar kun-
nen winnen en om de andere drie
plekken gaan strijden.”


