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TOP geeft LDODK huiswerk
Als LDODK écht
de laatste stap
naar de top wil
maken, moeten er
nog flink wat za-
ken beter, zag on-
der anderen
bondscoach Wim
Scholtmeijer tij-
dens het thuisdu
el met TOP (24-25).

LDODK 24
TOP 25

NIELS VAN MARLE

W
im Scholtmeijer was
zaterdag een belang-
stellende toeschouwer
bij het duel tussen de

nummer vier (LDODK/Rinsma Mo-
deplein) en twee (TOP) van de Korf-
bal League. De bondscoach van het
Nederlands team kon in Gorredijk
een handvol internationals aan het
werk zien, maar was ook benieuwd
naar het optreden van de ambitieu-
ze thuisclub in een directe confron-
tatie met de landskampioen.

,,Het was niet eens briljant wat
LDODK liet zien in de eerste tien,
vijftien minuten, maar ze waren
goed”, zei Scholtmeijer. ,,Het was ge-
varieerd, het was gevaarlijk en ze
hadden controle over de wedstrijd.”

Maar ondanks de comfortabele
6-1 voorsprong zag hij ook langzaam
problemen ontstaan voor de thuis-
club. ,,Want hoewel het spel klopte,
heb ik spelers wel twintig ballen zo-
maar zien weggooien. Soms over de
zijlijn, soms zomaar bij de tegen-
stander in de handen. Na twintig
fouten ben ik gestopt met tellen,
want dat zijn er echt te veel.’’

Mede door al die slordigheden
kon TOP weer aanhaken en de regie
overnemen. ,,TOP maakt veel min-
der fouten in het samenspel. Na een
schot kun je de bal kwijtraken, maar
in de passing mag het niet zo vaak
mis gaan als bij LDODK. En gebeurt

dat wel, dan is TOP geslepen, fileren
ze je en vinden je zwakke plek.’’

LDODK slaagt er nog altijd onvol-
doende in de rust te vinden in fases
dat het niet loopt. ,,LDODK heeft
echt heel goede spelers, maar ik vind
het geen goed team’’, was de duide-
lijke analyse van Daniel Harmzen,
steunpilaar van TOP en meervoudig
landskampioen. ,,Je kunt wel goede
mensen hebben, maar je moet ook
keihard voor elkaar willen werken.
Ik denk dat ze dat nog missen.’’

Hij vergeleek het met zijn eigen
ploeg. ,,In de slotfase zoeken wij naar

de veiligste oplossing. Mick (Snel,
red.) is ijzersterk in de punt, maar
gaat aanvallend gewoon in de re-
bound staan als dat moet omdat hij
tegen Erwin (Zwart, red.) gewoon

veel ballen pakt . Op die manier kun-
nen we herhalen en de klok wegspe-
len.’’ In de ogen van Harmzen ont-
breekt het LDODK te vaak aan een al-
ternatieve strijdwijze. ,,Vorig jaar in
de play-offs, toen we ze natuurlijk
ook troffen, merkte ik het al. Als plan
A niet loopt, is er geen plan B of C.’’

Scholtmeijer constateert iets
soortgelijks. ,,Al bekijk ik het natuur-
lijk van een afstandje. Ik ben niet bij
trainingen. Maar ik zie een kopie
van vorig seizoen, toen het heel vaak
goed was, maar uiteindelijk niet
goed genoeg. En wat ik in deze wed-

strijd gezien heb, is zeker niet ge-
noeg voor het bereiken van de finale
in Ziggo Dome.’’

Toch vlakt Harmzen LDODK zeker
niet uit. ,,Met het materiaal dat ze
hebben, kun je absoluut landskam-
pioen worden. Het zou dan ook
schandalig zijn als ze de play-offs
mislopen. Maar halen ze de eerste
vier, dan sluit ik niet uit dat ze Ziggo
Dome ook halen. En echt, ik zou het
voor de spanning geweldig vinden
als LDODK zich bij de top meldt. Dat
is alleen maar goed voor onze com-
petitie.’’

‘Wat ik gezien heb,
is niet goed
genoeg voor
bereiken finale’

Erwin Zwart dirigeert ploeggenote Betty Jansma (9) naar binnen. Daniel Harmzen (links), Tim Flokstra en Mick Snel kijken toe. FOTO RENS HOOYENGA


