
Het Wagener stadion trilde op zijn grondvesten na
de doelpunten van Marjolein Eijsvogel, Lisanne
Lejeune en Sandra Le Poole in de finale van het
wereldkampioenschap dameshockey in Amstelveen.
Nederland heeft het gefikst. Een daverende presta-
tie van de ploeg, die in een loodzware favorietenrol
vernietigend uithaalde naar de rest van de wereld.
Maar ook de organisatie deelt mee in het succes. In
nauwelijks één jaar realiseerde zij een perfect WK,
dat voor alle betrokkenen een prachtige belevenis
werd. Ook voor het publiek. Nog nooit trok dames-
hockey in Nederland zoveel toeschouwers! Het WK
1986 was een toernooi om met gouden letters in de
annalen bij te schrijven.
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Aanvangstijden speelden geen
rol. Of het nu elf uur 's och-
tends, drie uur 's middags of
zeven uur 's avonds was, toe-
schouwers waren er altijd. Dat
werd gewaardeerd door alle
deelneemsters aan het WK.
Trouw liepen winnaar en verlie-
zer na afloop van elke wedstrijd
een rondje om het applaus in
ontvangst te nemen. Onder het
mom van 'uitlopen', maar on-
dertussen ... Naarmate het toer-
nooi vorderde, werd er steeds
enthousiaster gezwaaid en min-
der gelopen. Het Nederlands
team werd vooraf in een lood-
zware favorietenrol geplaatst.
Een erfenis van de succesvolle
jaren waarin men wereld-, olym-
pisch-, en Europees kampioen
werd. Elk team was erop ge-
brand de favoriet voor eigen
publiek een beentje te lichten.
De druk was onvoorstelbaar
groot, maar zal er ongetwijfeld
toe hebben bijgedragen dat het
Nederlands damesteam niet al-
leen uitgroeide tot een topho-
ckeyploeg, maar ook tot een
vriendenploeg. Naast de wereld-
beker waren ook de andere
hoofdprijzen voor Nederland
wegggelegd. Sophie von Weiler
werd gekroond tot beste speel-
ster en Lisanne Lejeune kreeg
de prijs voor de meest veelbelo-

8 vende speelster. Met haar keek

Hockey Magazine terug naar
'tien dagen Amstelveen'.
De 23-jarige secretaresse kreeg
voor het toernooi zware taken
toebedeeld. De spits speelster
van HGC moest in het Neder-
lands elftal als vrije verdedig-
ster leiding geven aan de defen-
sie. Bovendien moest zij de cor-
ners voor haar rekening nemen.
'Ik zag best tegen die nieuwe
plaats op. Eerlijk gezegd was ik
er niet echt blij mee. Tijdens het
toernooi ging het steeds beter,

CARINA BENNINGA:
'ZE ZIJN LIEF VOOR ME GEWEEST'

De onfortuinlijke Carina Bennin-
ga was zeer emotioneel na het
behalen van de wereldtitel. Een
begrijpelijke reactie van de HGC-
speelster, die zo dichtbij was ge-
weest, maar door louter pech het
hele WK vanaf de tribune moest
meemaken. Toch wist zij zich ge-
durende het toernooi gesteund
door haar teamgenoten: 'Ze zijn zo
lief voor me geweest, ongelooflijk.
Vanaf de kant is het verschrikke-

lijk om mee te maken. Ik was heel erg blij voor hun en wilde delen in de
vreugde, maar kon het niet opbrengen. Het was heel zwaar direct na de
finale. Ik vond het raar om te huilen, maar ik kon er niks aan doen.' Ook
op Carina maakte het geweldige enthousiasme van de toeschouwers veel
indruk. 'Fantastisch al die mensen. Dat is echt een twaalfde man
geweest voor het team. Ik vond de meiden goed spelen. Marieke en
Anneloes bijvoorbeeld, die speelden een zeer gedegen toernooi. Over het
geheel vond ik de fysieke kracht van de teams sterk. Dat heeft
bijgedragen aan een goed niveau,' aldus Carina Berminga.


