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Coach ergert zich aan laks LDODK
ANNE ROEL VAN DER MEER

GORREDIJK De spelers van LDODK
moeten veel meer van zichzelf ei-
sen, vindt trainer Erik Wolsink. Hij
zag zijn ploeg winnen van KCC,
maar was not amused.

LDODK 33
KCC 22

Met nog een kleine vier minuten op
de klok besloot de coach zaterdag
mede op aanraden van zijn eerste as-
sistent Henk Jan Mulder in te grij-
pen. Friso Boode, toch een grote me-
neer bij LDODK, werd gewisseld.
,,Henk Jan had zoiets van: haal die
gozer er maar uit. Daar ging ik na-
tuurlijk in mee. We wilden een sig-
naal afgeven.”

In de eerste helft speelde LDODK
echt prima. Binnen tien minuten
stond het 9-1. De rust werd met 20-8

gehaald. Niets aan de hand. Wolsink
ergerde zich echter kapot aan de ma-
nier waarop zijn spelers – niet alleen
Boode – zich vervolgens na de pauze
presenteerden tegen het bescheiden
KCC, de club waar de huidige hoofd-
coach van LDODK volgend seizoen
aan het roer staat. De gemakzucht
was hem een doorn in het oog. De
thuisploeg maakte er nog dertien in
het tweede bedrijf, de tegenstander
echter veertien.

,,Ik ben echt boos”, zei Wolsink.
,,Teleurgesteld ook.” Voor de zoveel-
ste keer dit seizoen verviel LDODK
in laksheid. ,,Ze keken naar het sco-
rebord en dachten: die overwinning
zit in de tas. Met zo’n instelling word
je nooit landskampioen. Het was il-
lustratief voor onze beleving dit sei-
zoen.”

,,De groep is hartstikke ambitieus,
maar wel tot een bepaalde grens”,
vervolgde Wolsink. ,,Het lukt tot nu

K 33
toe onvoldoende om die grens op te
rekken. Iedere week hoop ik weer
dat ze een hele wedstrijd met een ge-
voel van urgentie spelen.”

Te vaak blijkt die hoop dus ijdel.
,,Dat heeft deels met karakter te ma-
ken. Je moet elkaar blijven aanspre-
ken. Het gaat om hardheid en zake-
lijkheid, om doorzettingsvermogen.
Dat krijgen we er moeilijk in en dat is
verdomde jammer. Het gekke is ook
dat we ons na een slappe fase niet
herpakken. Het blijft dan kabbelen.”

Overigens kwam de overwinning
tegen de ploeg uit Capelle aan den

IJssel nooit in gevaar. Maar daar ging
het Wolsink ook helemaal niet om.
Winnen van KCC, een team dat gaat
voor lijfsbehoud, is voor het super
ambitieuze LDODK logisch. Eén en
één is twee. ,,Maar ik verwacht meer
van de ploeg”, zei Wolsink.

Grootmacht PKC is vrijdag in Pa-
pendrecht de voorlaatste tegenstan-
der in de competitie. Om concurrent
Fortuna (dat zondag tegen Blauw-
Wit speelt) te kunnen passeren en
kans te houden op deelname aan de
play-offs, moet LDODK eigenlijk
winnen. Dat lijkt een utopie.

Ten eerste omdat koploper PKC
thuis nog geen punt verspeelde. Ten
tweede omdat voor LDODK punten
pakken in uitwedstrijden nogal een
probleem is: vijf van de acht gingen
eerder verloren. Buiten Gorredijk
werd alleen van de onderste drie op
de ranglijst gewonnen.

Maar toch kan het, zei Wolsink.

,,We hebben geweldige spelers. We
kunnen ook nog steeds landskampi-
oen worden. Het kwartje kan zo-
maar vallen. Het zou alleen mooi
zijn als ik wat dat betreft wat meer
garanties zou hebben.”

,,Dizze wedstriid wie ek bedoeld
om oare wike op fierder te bordu-
eren”, zei Femke Faber, die tegen
KCC vier keer scoorde. ,,Dan is it jam-
mer dat we it sa rinne litte. Tsjin in
topploech wurdt soks echt ôfstraft.”

Vorige week, na het verlies bij
Blauw-Wit, zaten spelers en trainers
om de tafel voor een praatsessie.
Conclusie: ,,We moatte mear útstrie-
le dat we in team binne en faker ge-
brûk meitsje fan de swaktes by de
tsjinstanner.”

Faber sloot positief af. ,,We moat-
te no prestearje en fan eigen krêft út-
gean. As we dan de play-offs helje,
dan kinne we de goeie lijn ek troch-
sette. Dêr bin ik fan oertsjûge.”

‘Met zo’n instelling
word je nooit
landskampioen.
Dit was illustratief’

Femke Faber: ,,We moatte fan eigen krêft útgean.” FOTO HENK JAN DIJKS


