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LDODK, don’t get too high, don’t
get too low, en blijf vooral rustig

Sporttribunaal

Heel Gorredijk liep afgelopen za-
terdag uit voor het duel tussen
LDODK en PKC. Maar in plaats
van een spannende topper in de
Korfbal League werd het een af-
straffing voor de ploeg van Erik
Wolsink. Is LDODKnognietklaar
voor de kruisfinales of was dit
een eenmalige afstraffing?

Jan Sjoerd Pool, oud-trainer van
LDODK:

,,Als LDODK de play-offs haalt, dan
zou dat een verrassing zijn. Qua ver-
enigingsniveau zitten ze structureel
nog onder de absolute top. Maar
LDODK mag trots zijn hoe ze is ge-
groeid. Van handhaven, naar de top.
Alleen PKC is een team dat al sinds
jaar en dag in de top van Nederland
speelt. Dat is een stabiele topploeg.
Dus is het geen schande dat je daar-

van verliest. Ik geef ze zeker een kans
in de play-offs, alleen moeten ze dan
in de competitie geen vierdeworden.
Dan tref je namelijk PKC weer. Blijf
met beide benen op de grond, dat is
de belangrijkste les van zaterdag.”

Wim Scholtmeijer, bondscoach
van het Nederlands korfbalteam:

,,LDODK kwam van een hele koude
kermis thuis tegen PKC. Zijzelf, maar
iedereen, ook ik, had gehoopt en ge-
dacht dat ze verder waren. Al was
PKC ook echt enorm goed. Als ze vijf
keer tegen elkaar spelen, dan is het
verschil niet vijf keer zo groot. Maar
ze hoeven niet in paniek te zijn. Ge-
woon rustig blijven en doen waar ze
mee bezig waren. Don’t get too high,
don’t get too low, zeg ik vaak. Verloren,
jammer. Doorgaan en gewoon de
play-offs ingaan. Als je dan TOP treft,
heb je een goedekans. Ik acht LDODK
sterker dan TOP. In de finale wacht
dan PKC, maar daar moet je je pas na
de kruisfinales mee bezighouden.

PKC speelt namelijk altijd slechte fi-
nales. Een dooddoener, maar wel
waar: het is slechts één wedstrijd...”

André Kuipers, Friese trainer
van Korfbal League-club DSC:

,,Het verbaasde mij niet dat PKC zo
ruim van LDODK won. PKC steekt er
met kop en schouder bovenuit. In fei-
te in alles, dus ook in de breedte van
de selectie. Maar LDODKmoet vooral
rustig blijven. Ze hebben hele goede
duels gespeeld en hebbenmetMarjo-
lijn Kroon, Friso Boode en Erwin
Zwartheel veel kwaliteit. Kwaliteiten
die LDODK andere jaren niet had. In
de jaren dat ik landskampioen werd
met DOS’46 en Koog Zaandijk, had-
denwe veel aan nederlagen. Dan leer
jewaarin je tekort schiet enwat erbe-
termoet. Duswat dat betreft is dit he-
lemaal geen ramp en moeten ze ge-
woon naar zichzelf kijken. LDODK
moet met Blauw-Wit en TOP uitvech-
ten wie er naar het Ziggo Domemag.
En in die finale kan alles gebeuren.”


