
i 20 doelpunten vóór, 0 tégen

Poulewedstrijden alle gewonnen

Oranje vervolgde de zegereeks na de over-
winningen op België (7-0), Australië
(2-0), en Canada (4-0) met een vierde
triomf. Een triomf met een nasmaak. Oos-
tenrijk dat zich in geen enkel opzicht de
lastige tegenstander van het verleden be-
toonde, werd met 4-0 verslagen, dat wel,
doch halverwege de ontmoeting toonde de
wedstrijdlust nog geen enkele aantekening
dat het oranje was gelukt de Oostenrijkse
keeper Lorenz te passeren. Dat lag ten dele
aan de Oostenrijkse doelvrouwe, ten dele
aan het rappe fluiten van de argerttijnse
scheidsrechtsters die twee nederlandse
doelpunten tot strafhoekslagen verwees.
Det de Beus had intussen wel een redding
moeten verrichten om het eerste doelpunt
tegen Nederland te voorkomen. Maar dat
was niet het enige.

Van Heumen probeerde het tegen Oosten-
rijk met een aantal bankzitsters in de aan-
val. De lijn van de eerste drie dagen (von
Weiler, Ie Poole en Kaptein) was vervangen
door Margriet Bleijerveld, Elsemiek Hillen
en Marjolein Eysvogel.
De operatie zielig leverde behalve de afge-
keurde doelpunten slechts zes strafcorners
op waarop Fieke Boekhorst vergeefs haar
krachten beproefde.
Van lijn-verdedigen, hebben de oostenrij-.
kers geen kaas gegeten had Gijs van Heu-
men op de eerste toernooidag al geconsta-
teerd, in de hoeken van het doel laten zij
uitsluitend gaten die gevuld moeten wor-
den.
Dat bleek nogal een haastige conclusie.
Met het verdedigen, zeker van keeper Lo-
renz, viel het alleszins mee en Fieke Boek-
horst, in haar drift de uiterste hoeken vol te
stoppen, beschadigde regelmatig de recla-
meborden naast het oostenrijkse hok. Ook

in de tweede helft, net zo lang tot Toos Bax
het korte hoekslagwerk van haar overnam.
In de tweede helft vielen tenslotte wel
doelpunten. Hillen (die net als José Poel-
mans en Sophie von Weiler) moeite had de
bal aan de stick "mee te krijgen", en Mar-
griet Bleyerveld hadden het veld moeten
ruimen voor Sophie von Weiier en Anne-
lies Kaptein.
De oranje-aanval kreeg daardoor veel
meer vaart. Dat was onmiddellijk af te le-
zen aan het aantal hoekslagen.
Bij de zes van voor de rust konden een
dozijn korte en vijf lange worden geno-
teerd, terwijl "twijfel aan het voordeel"
Nederland weer een doelpunt onthield.
De corners leverden direct geen profijt op,
maar indirect wel doelpunten. Dankzij
Marjolein Eysvogel die tweemaal een re-
bound benutte en Irene Hendriks die de
strafballen nog steeds vlekkeloos in het vij-
andelijke doel bleef pushen. Tegen Oos-
tenrijk nadat een strafcorner van Toos Bax
een oostenrijks been had getroffen. Sophie
von Weiler, die dagelijks demonstreerde
hoe zeer zij is gegroeid sinds Madrid 1978
en Vancouver 1979 en steeds de hele wed-
strijd geheel "bij de les" is terwijl zij vroe-
ger nog wel eens de gehele speeltijd slaap-
wandelend wilde doorbrengen, deed ook
nog een duit in het zakje, 4-0.
Het varkentje was hiermee compleet ge-
wassen, geknipt en geschoren. Met acht
punten uit vier wedstrijden, stond Neder-
land met twee benen in de halve finale.
Tegen wie moest nog blijken, zoals ook
moest worden afgewacht of Canada dan
wel Australië, de laatste vier zou bereiken.
Terwijl de komende tegenstander voor de
demi-finale ook nog bekend moest worden.
De Sovjetunie en Argentinië lagen daar-
voor in de race, kop aan kop, en West-
Duitsland zou als scherprechter optreden.

Het Nederlandse team staat bij de opening van de
Worldcup dames aangetreden op het paardegras
van de Polo Palermo: het toernooiveld
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De condities voor de laatste poulewedstrijd
tegen Spanje, leken veelbelovend. Het had
licht geregend 's nachts en 's ochtends, ge-
heel naar de wens van de nederlandse
speelsters die het handigst met stick en bal
manoeuvreren. In de hoop dat een beetje
vochtige mat het kunstgras waarop in Ne-
derland uitsluitend is geoefend althans een
klein beetje zou benaderen. Want aan die
oefeningen op de kunstvezels heeft Neder-
land nogal wat nadeel beleefd. Vooral bij
de korte-ballet jes-opzi j-op- he t-rnidden-
veld en de een-twee in de aanval.

Coach Gijs van Heumen heeft zijn vuurdoop
gehad
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