
Beslissende klap ontbreekt

Oranje verspeelt titel aan
West-Duitsland

Er werden een hoop "alsen" geplaatst na de niet-verloren en toch ver-
speelde finale tegen West-Duitsland in het vierde wereldkampioenschap
van de FIH.
"Als Sophie dit ... ", en "Als Elsemiek toen ... " en ook "Als de scheids-
rechters in de verlenging nog maar corners hadden durven geven ... "
terwijl ook werd opgemerkt dat je nu wel zien kon dat onze jonge aanval
nog wat ervaring tekort kwam. Maar de teleurstelling werd er niet mee
weggewerkt. Het bleef 1-1, ook na vijf verlengingen van 7,5 minuut
waarin ook de sudden death in de laatste verlenging geen verandering
bracht. AI bij de eerste serie strafslagen viel West-Duitsland (1-3 in
strafslagen) de Trofee de Josselin de Jong toe. Voor de tweede keer. De
eerste maal was te West-Berlijn in 1976. Nederland won het begeerde
kleinood in 1974 te Mandelieu en in 1978 te Madrid en werd nu dus van de
prettige last ontheven.

Op al die vragen had niemand natuurlijk
een antwoord. Behalve misschien op die
van de strafcorners in de verlenging. De
beide Australische scheidsrechters (Hayes
en Adarns) durfden het niet meer aan. De
vraag waarom Nederland de eindstrijd deze
keer verloren had, was al evenmin gemak-
kelijk te beantwoorden. Tenzij het ant-
woord misschien is, dat Nederland heeft
verleerd doelpunten te scoren. Behalve uit
strafcorners.
Nederland scoorde 28 doelpunten in 7
wedstrijden. Een respectabel aantal. Maar
13 waren er van Fieke Boekhorst uit hoek-
slagen, 5 van Irene Hendriks en een van
José Poelmans bij strafballen die uit de
hoekslagen voortkwamen. Van de reste-

rende negen moest het merendeel op reke-
ning van de rebounds bij corners worden
geschreven. Een zeer geringe minderheid
kwam uit spelsituaties voort, in combinatie
of .door soloacties gecreëerde doelpunten.
Openingen en doelkansen waren er regel-
matig, zoveel dat het aantal doelpunten uit
spelsituaties dat van de corners best had
mogen benaderen. In de finale had Sophie
von WeiIer voor de rust al tweemaal een
feitelijk niet te missen mogelijkheid West-
Duitsland naar 2-0 en 3-0 te tikken. En
zo waren er veel meer kansen, om van de
tweede helft maar helemaal niet te spreken.
Maar scoren schijnt weinig te worden on-
derwezen; het verwerven van de strafcor-
ner het einde van de les te zijn.

Opmars bij de openingsceremonie.

Bewijzen

Een aantal sprekende bewijzen leverde de
verlengingen, toen Elsemiek Hillen was in-
gezet voor de aangeslagen Sophie von
Weiler, die na haar schitterende spel gedu-
rende het toernooi en ook in de reglemen-
taire speeltijd van de eindstrijd met een
mentale inzinking kampte, werd zij - ook
verbaasde dat de tribune in hoge mate -
terecht door Hillen vervangen. Iedereen
weet echter dat de voormalige Klein Zwit-
serland-speelster hoofdzakelijk wordt in-
gezet voor het forceren of ontlokken van
strafcorners. Einde van de les.
Toen Hillen dan ook zo op dreef bleek en

Bij Varig, de luchtvaartmaatschappij
die het Nederlandse team met aan-
hang van Frankfurt via Madriden Rio
de Janeiro naar Buenos Aires ver-
voerde (en terug ook trouwens) had-
den .zegraag gezien dat in dit orgaan
een paar vriendelijke woorden zou-
den worden gewijd aan deze onder-
neming. Daar bestond weinig kans
op. Lange vliegreizen bekomen uw
redacteur zelden. Nooit mag je wel
zeggen. Hij ontkomt er echter niet
aan hier vast te stellen dat de bijna
24-uur durende heenreis bijzonder
ontspannen was, het voedsel uit-
stekend en de bediening navenant.
Geenwanklank gehoord, terwijl ieder-
een zijn beste humeur hadbehouden.
Ik kan het weten, ik was erbij en
spreek uit ervaring.

de tegenstander dermate overklaste, dat de
doelkansen op de lopende band werden
aangevoerd gaf, er in het Nederlandse
kamp niemand thuis. Eysvogeltje (die An-
nelies Kaptein in de tweede helft was ko-
men vervangen) niet, Sandra Le Poole niet
en vanuit de tweede lijn ook al niemand.
Ook al controleerden José Poelmans, Toos
Bax en Lisette Sevens de strijd en de Duitse
bewegingen van begin tot einde. De corner
was het doel waarnaar wij streefden. Einde
van de les ..

De hoekslag bracht in de finale geen respijt.
Dat lag niet aan Fieke Boekhorst. Het lag
mede aan de scheidsrechters die er in 5
verlengingen aan beide partijen slechts een


