
World Cup dames
in Kuala Lumpur nu al historisch

Op tweede paasdag vertrekt het nationale damesteam naar Kuala Lumpur waar
op zondag 10 april het toernooi om de FIH/IFWHA World Cup begint. Een
predikaat dat waarschijnlijk voor de laatste keer uitleg behoeft. Met ingang van
het toernooi in Maleisië bezitten de hockeydames die tot dusverre over twee
werelbekers beschikten, nog maar een wereldtoernooi. Zoals dus gebruikelijk is.

Gijs van Heumen, de coach.

De leden-landen van de IFWHA, de inter-
nationale dameshockey federatie, zijn allen
lid geworden van de FIH en te Kuala Lum-
pur beleeft de exclusieve vrouwenfederatie
haar opheffingsvergadering.
Toen, nu al weer enige tijd geleden, tot
opheffing van de IFWHA werd besloten
was Maleisië al druk met de organisatie van
het IFWHA wereldkampioenschap. Na
Edinburgh (1975) en Vancouver (1979)
het derde in de geschiedenis van de inter-
nationale vrouwenhockey-beweging. Een
van de afspraken tussen IFWHA en FIH
was dat van het toernooi in Maleisië een
gezamenlijke operatie zou worden ge-
maakt met de FIH en IFWHA als doopou-
ders. Tegelijkertijd werd het Wereldbeker-
toernooi op dezelfde leest als van de man-
nen geschoeid: Een wereldbekertoernooi
met ten hoogste twaalf landen en een toer-
nooi om de Intercontinental Cup met het-
zelfde aantal, als promotiegroep naar het
grote toernooi.

Het toernooi te Kuala Lumpur is dus nu al
een historische mijlpaal. Het demonstreert
de eenwording in dameshockey-land. Op
grond van de prestaties van de afgelopen
jaren is het team van Gijs van Heumen te
Kuala Lumpur als eerste geplaatst. Duits-
land tweede. Nederland verwierf in de mo-
derne historie in het dameshockey dan ook

de meeste titels.
Driemaal stonden de beide Europese lan-
den bij de laatste drie evenementen on-
geacht de sterke deelname van alle gere-
puteerde dameshockeylanden ter wereld
aan speciaal de IF-toernooien, in de eind-

Oranje in Kuala Lumpur

De volgende speelsters reizen 2de paasdag af
naar Maleisië:
de keepers Monique Broere (HDM) en Alet Pos
(Upward);
Irene Hendriks (Upward)
Fieke Boekhorst (EMHC), vice-captain
Lisette Sevens (aanvoerster), Margriet Zegers,
Elsemiek Hillen, Sandra Le PooIe, Marjolein
Eysvogel, Annelies Kaptein (allen Amsterdam)
Marieke van Doorn, Yvonne Hoogeweegen,
Alette van Manen, Eveline Kuik, Carina Ben-
ninga (allen HGC),
Martine Ohr (HOM).
Coach-trainer: Gijs van Heumen.
Manager: Cora de Wilde-de Grooth.
Teamarts: Bob Klicks.
Fysiotherapeut: Govert Jan de Lint.
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strijd tegenover elkaar. Tweemaal wonnen
de oranjedames, eenmaal moest na verlen-
gingen de strijd door strafslagen worden
beslist en werd Duitsland eerste. Dat ge-
beurde tijden het FIH World Cup-toernooi
te Buenos Aires in 1981. Daarvoor won
Nederland de FIH-wereldtrofee in Madrid
(1978) en IFWHA-beker in Vancouver
(1979).

Voorzichtigheid geboden
Het is het beste over de kansen dat Oranje
het historische toernooi wint, met voor-
zichtigheid te spreken. Er zijn verschillende
faktoren die een nieuwe triomftocht be-
moeilijken. Allereerst het klimaat in Ma-
leisië, de hitte en de vochtigheid. Vervol-
gens uiteraard de tegenstanders, want
Oranje mag dan wel als eerste voor het
toernooi zijn geplaatst door de plaatscijfers
van de andere elf landen en de gevolgde
poule-indeling zijn de Nederlandse dames
zonder enige twijfel in de zwaarst bemande
groep terecht gekomen. Met India, Schot-
land, Wales en niet te vergeten de conditio-
neel sterke ploegen van Australië en Ame-
rika.

In de herfst van verleden jaar ondervonden
Van Heumen en zijn speelsters nog de fy-
sieke kracht van zowel Australië als de
USA tijdens een toernooi te Boston. Ne-
derland won, maar voornamelijk door tac-
tisch vernuft, omdat het gebruikelijke
overwicht aan technisch vermogen van de
Nederlandse speelsters door de lichamelijk
zeer sterke tegenstanders conditioneel
volledig werd gecompenseerd.

Nogal geschrokken keerden van Heumen
en de speelsters terug uit de Verenigde
Staten en gedurende het zaalhockeyseizoen
kreeg de toen nog te grote selectie van
speelsters huiswerk, voornamelijk gericht
op het wegwerken van de conditionele
achterstand
In de loop van februari werd begonnen met
centrale trainingen. Die verliepen volgens
het geijkte patroon, technische en looptrai-
ningen, verschillende keren besloten met
oefenwedstrijden tegen herenteams. Ver-
leden week werd de voorbereiding afge-
sloten met trainingen en een drietal wed-
strijden .tegen HIC (4-4), de Batavieren
(0-6) en de Boekanier-s (1-2).
Andere sparring-partners zijn voor het na-
tionale gezelschap niet interessant. De twee
koplopers in de nationale competitie, HGC
en Amsterdam, leveren zoveel speelsters
aan de oranjeploeg dat oefenwedstrijden
tegen deze clubteams geen zin heeft en te-
gen Duitsland, de enige konkurrent op het


