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Conroy geeft nog één keer alles
Shay Conroy stop-
te als korfballer
omdat hij dit sei-
zoen trainer werd
bij LDODK. Maar
om Ierland naar
het WK te bren-
gen, stelde hij zijn
pensionering als
international nog
even uit.

NIELS VAN MARLE

‘W
e zijn er twee keer
heel dichtbij ge-
weest, dus het zou
mooi zijn als het nu

eens lukt.’’ Shay Conroy, woonach-
tig in Groningen en sinds een paar
maanden lid van de technische staf
van topclub LDODK, is inmiddels
twaalf jaar speler van het Ierse team,
dat in het verleden twee keer twaalf-
de werd op een EK (2010 en 2014).

Hij werd ooit bij toeval gerekru-
teerd. Nadat er een Ierse bond werd
opgericht, ging toenmalig bonds-
coach Tom Brady op internet op
zoek naar Ieren in Nederland, hét
korfballand. ,,Hij zag de naam van
mijn zus Siobhan bij Nic., dat toen
nog in de Korfbal League speelde, op
de lijst staan. Zij wilde niet, maar
noemde wel mijn naam.’’

Conroy wilde maar al te graag het
land van zijn vader vertegenwoordi-
gen. ,,Bij mij is het altijd fifty-fifty ge-
weest wat betreft het gevoel voor
Nederland en Ierland. Al voel ik me
deze week wel net even wat meer
Iers. Het is geweldig om met zijn al-
len klaar te staan voor het volkslied.
Daar krijg ik nog elke keer kippenvel
van.’’

Toch is het altijd wel even om-
schakelen voor Conroy, die jaren-
lang bij Nic. in de eerste selectie
speelde, nadat hij leerde korfballen
bij AKC in Almelo. ,,Soms moet ik ac-
cepteren dat dingen die voor mij
normaal zijn door ploeggenoten als
nieuw en lastig worden ervaren.’’
Zoals een wedstrijd op slot gooien

bijvoorbeeld. Dat ging in de groeps-
fase dit EK tot tweemaal toe fout.

Conroy (30) beseft dat het erbij
hoort. ,,Sommige ploeggenoten spe-
len pas vijf jaar korfbal, ik vanaf mijn
vijfde.’’ Een wereld van verschil dus.
,,Ik verwacht van mezelf dan ook dat
ik de boel bij de hand neem. Dat lukt
vaak, maar niet altijd.’’ Hij waakt er
daarbij voor om de korfbalgoeroe
uit te hangen. ,,Beter kort twee goe-
de tips die ze direct kunnen gebrui-
ken, dan tien aanwijzingen waar ik
alleen maar verwarring mee zaai.’’

Ondanks het gebrek aan ervaring
en het kleine aantal korfballers in
Ierland, vindt Conroy dat zijn land
bij de beste tien teams op het EK

hoort. ,,Er zitten nog verbeterpun-
ten in, maar ons spel is gewoon
goed. Trainen doen we alleen niet
dagelijks. Mijn ploeggenoten korf-
ballen normaal gesproken één keer
per week. Die kun je nu niet ineens
dagelijks laten trainen, naast dat we
ook nog eens elke dag een wedstrijd
hebben.’’

Inmiddels staat de teller van Con-
roy op 35 caps. ,,Ik heb alle officiële
duels van Ierland gespeeld.’’ Al had
de aanvoerder eigenlijk wel al een
punt gezet achter zijn interlandcar-
rière, nadat Ierland kwalificatie mis-
liep. Maar toen Rusland afzegde,
schoof Ierland alsnog door en kon
Conroy zijn sporttas weer opzoeken.

Of hij dat bij een eventuele plaat-
sing voor het WK – als Ierland mor-
gen wint van Slowakije is dat zeker –
ook volgend jaar doet? Conroy twij-
felt nog. ,,Dan zou ik andere keuzes
moeten maken. Als ik ga, dan topfit.
Maar het lijkt me een fantastische
ervaring, dus ik ga er nog eens goed
over nadenken als het zover komt.’’

Nederland simpel
naar halve finale EK

Het Nederlands team plaatste zich
gisteravond moeiteloos voor de halve
finale van het EK korfbal. Tsjechië
werd in Leeuwarden met 35-10
verslagen.
In de strijd om een finaleplaats treft
Oranje morgen aartsrivaal België, dat
door een nederlaag in de groepsfase
tegen Duitsland in de speelhelft van
Nederland terecht kwam. De Belgen
klopten Engeland in de kwartfinale
met 22-17.
De andere halve finale gaat tussen
Duitsland en Portugal.

‘Ik krijg nog elke
keer kippenvel
van het Ierse
volkslied’

Shay Conroy (rechts) vecht namens Ierland een duel uit met de Schot Alex Forrest. FOTO HENK JAN DIJKS


