
zij kon daar de krachten niet meer voor
opbrengen en Monique Broere was in het
Nederlandse doel kansloos, 1-1.

World CUp resultaten
GROEP A:
USA-Schotland 3-0,
Australiê-Wales5-1,
Nederland-India 2-1, Wales-USA
1-1, Schotland-Nederland 0-0,
Nederland-USA 1-0, Wales-India
1-1, Australië-Schotland 1-1,
Schotland-Wales 1-1, Indi~USA
0-1, Nederland-Australië 1-0,
Schotland-India 2-0,
India-Australië 2-3,
Australié-Uê A 1-1,
Nederland-Wales 3-1.

Om de 9-10de plaats
Wales-USSR 0-3,
Indle-Argentlniê 0-1.
11112Wales-India
9/10 USSR-Argentinië

Ongewijzigd
Tot veler verbazing verscheen Nederland in
de tweede helft ongewijzigd in het veld.
Geen Berminga voor Van Manen, die haar
rust zo ruimschoots verdiend had. Maar
Gijs van Heumen had tijdens de pauze in de
kleedkamer dan ook voor een afschuwelijk
probleem gestaan. Hij wist data Van Ma-
nen aan e.en vervanging toe was, maar zag
ook dat hIJ op het punt stond zijn aanvoer-
ster Lisette Sevens te verliezen;Ergens in
de tweede helft, en als hij Carina Berminga
voor het vervolg van de 'wedstrijd op de
plaats van Aletta van Manen inzette, wie
van de bank zou dan moeten inbrengen als
Lisette Sevens zou moeten worden vervan-
gen. Want hoe ondenkbaar dat ook leek
het zag er naar uit dat dit best eens zou
kunnen gebeuren.
Van Heumen speelde daarom va banque.
Hij had ook geen keus. Van Manen moest
het nog even volhouden om te zien of Li-
sette Sevens zich herstelde en tevens of Ma-
rieke van Doorn op het middenveld haar
nieuwe opdracht (zoveel mogelijk van het
puinruimen dat de Nederlandse aanvoer-
ster altijd voor haar rekening neemt) over-
nemen.

0-2
2-3

Om de 5/8ste plaats
USA-N Zeeland 2-1,
Schotland-Engeland 1-5.
718 N Zeeland-Schotland 4-0
5/6 Engeland-USA 1-1

(4-1 na verlenging)

Om de l/4de plaats
Nederland-Duitsland 2-0,
Australie-Canada 0-0.
Canada wint na 2 verlengingen van
elk 15 minuten en een serie van
10 strafslagen (5-8).

5-9 (7- 2)
5-6 (10- 6)
5-6 (6- 3)
5-5 (4- 5)
5-3 (5-11)
5-1 (4- 9)

1. Nederland
2. Australië
3. USA
4: Schotland
5. Wales
6. India

1-3
4-2

3/4 Duitsland-Australië
1/2 Nederland-CanadaGROEP B:

Duitsland-Argentinië 0-1,
Engeland-Canada 1-1, Nieuw
Zeeland-USSR 1-1,
Argentinié-Engeland 1-1,
USSR-Duitsland 0-2,
Canada-Nieuw Zeeland 1-2,
Duitsland-Canada 1-2,
Argentini~USSR 0-1,
Engeland-Nieuw Zeeland 3-2,
Argentini~Canada 0-2,
Duitsland-Nieuw Zeeland 1-0,
USSR-Engeland 1-3,
Argentiniê-Nieuw Zeeland 0-0,
Duitsland-Engeland 4-2,
Canad~USSR 4-0.

1. (Wereldkampioen) Nederland,
2. Canada, 3. Australië,
4. Duitsland, 5. Engeland, 6. USA,
7. Nieuw Zeeland, 8. Schotland,
9. Argentinië, 10. USSR, 11. India,
12. Wales.

Wales, Sovjet-Unie, India en
Argentinië degraderen naar het
Intercontinental Cup toernooi. Bij
dat toernooi (1985) dingen zij mee
naar 2 plaatsen in het volgende
World Cup-toernooi.
De deelnemers aan het nieuwe
titelgevecht om de Wereldcup
(1985) zijn: Nederland, Canada,
Duitsland, Australië, Engeland,
USA, Nieuw Zeeland, Schotland,
Ierland, Spanje en de nummers 1
en 2 van het Intercontinental
Cup-toernooi 1985.

Tot de halve finale was de HGC-speelster
een nuttige maar weinig opvallende schakel
op het middenveld geweest. Tegen Duits-
land leek zij zich al wat beter in haar ele-
ment te voelen en in de tweede helft bleek
de verzwaarde opgave haar zo goed te be-
vallen dat zij tot een van de beste speelsters
in de Nederlandse formatie uitgroeide. Zo-
als Lisette Sevens in de eerste helft het
beste van de haar resterende krachten had
gegeven om tot de cirkel van de tegenstan-
der door te stoten, zo deed Marieke van
Doorn dat onmiddellijk na de aanvang van
de tweede helft. De tegenvallers voor

1. Canada 5-7 (10- 4)
2. Duitsland S-6 ( 8- 5)
3. Engeland S-6 (10- 9)
4. N. Zeeland S-4 ( 5- 6)
5. Argentinië S-4 ( 2- 4)
6. USSR 5-3 ( 3-10)

Oranje waren nog echter niet op. Na negen
minuten in de tweede helft verwierf Canada

. zijn vierde strafcorner en de steeds attent
uitlopende Armelies Kaptein, die een van
haar beste interlands speelde, trof het on-
geluk dat de bal via haar stick hoog in het
Nederlandse doel belandde, 1-2.

Het Nederlands elftal op de hoogste trede van het erepodium In het Tun Razak·stadlon te Kuala
Lumpur bil de huldiging van de prijswinnaars.

Op dat moment besloot de Nederlandse
coach tot zijn eerste en enige wissel. Aletta
van Manen mocht naar de bank om daar
samen met de coach en de andere wissel-
speelsters nog een tijdje duizend doden te
sterven bij het verdere verloop van de wed-
strijd. De wissel was niet alleen nodig maar
ook verantwoord. Marieke van Doorn had
laten blijken de nieuwe taak goed aan te
kunnen; Margriet Zegers werd weer de su-
perieure verdedigster die ze altijd is en Li-
sette Sevens kwam steeds beter in de wed-
strijd. De hele ploeg toonde het karakter
waarmee vooral Fieke Boekhorst na afloop
zo gelukkig was: "Dat vind ik nog het ge-
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