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HET DAMES·WK IN PERSPECTIEF
Vlak voor het wereldkampioenschap dameshockey (2 t/m 13 mei in
Sydney) ontkomen wij niet aan een beschouwing over de kansen voor
met name Oranje in het veld van de twaalf sterkste landen ter wereld.
Duidelijk zal zijn dat titelverdediger Nederland - ondanks de ruime
overwinning op het vier-landentoernooi in Düsseldorf - niet tot de grote
favorieten behoort voor de eindzege in Sydney. Daarvoor is het team van
de kersverse bondscoach Roelant Oltmans nog te onervaren, al geeft het
weer volledig beschikbaar zijn van Lisanne Lejeune en de terugkeer van
Carina Benninga wat lucht.

och zal het dit keer, wil Nederland
hoge ogen gaan gooien, moeten ko-
men van de aanstormende jeugd.
Wereldkampioenen hebben immers
een paar speelsters nodig die tijdens

zo'n WK kunnen pieken en een uitzonderlij-
ke vorm etaleren. Juist de toernooivorm van
die vedetten geeft uiteindelijk de doorslag
wie op het hoogste platform komt te staan.
Voor Nederland zal dan veel afhangen van
spits Wietske de Ruiter, die in de aanloop
naar Sydney met een onwillige knie sukkelt.
Van haar Tor-instincten het volledige herstel
van Lisanne Lejeune en de scherpte van haar
strafcorner zal veel afhangen voor Oranje.
Voor Engeland lijken het Vickey Dixon,
Karen Brown en spits Jane Sixsmith te zijn
die voor goede resultaten moeten gaan
zorgen. Engeland lijkt overigens vooralsnog
niet kansloos en men putte in Londen veel
moed uit het gelijkspel op Wembleyen de
daaropvolgende overwinning tegen Neder-
land. Het lijkt erop dat Engeland, gemiddeld
verreweg het oudste team dat naar Sydney
afreist, precies op tijd de topvorm te pakken
heeft. Maar of het voldoende zal zijn om de

laatste vier te halen, met groepstegenstan-
ders Australië en West-Duitsland als grote
tegenstrevers, is maar de vraag. Voordeel
voor de Engelse dames kan wellicht zijn, dat
de als minder sterk ingeschatte tegenstan-
ders in groep A - Argentinië en de twee
onbekenden, China en Japan - wellicht
voor een aantal verrassende uitslagen kun-
nen zorgen en er zo over en weer puntjes
van elkaar worden afgesnoept. Nederland zit
in groep B, met als enige echte favoriet Zuid-
Korea, in wat rustiger vaarwater.
West-Duitsland zal onder leiding van succes-
trainer Paul Lissek voor niet minder dan een
finaleplaats gaan in Sydney. En die zit er dik
in, gezien de groei die West-Duitsland de
laatste maanden demonstreert. Lissek stelt
groot vertrouwen in de meiden van Jong
Duitsland, die hij allemaal naar de A-selectie
haalde nadat hij als opvolger van Wolfgang
Strödter na de Olympische spelen van Seoel
het vertrouwen van de Westduitse bestuur-
deren kreeg. Maar ook voor Duitsland geldt
dat een paar topspeelsters tijdens het WK-
toernooi hun grote vorm moeten tonen.
Lissek mikt daarbij op ausputzer Karen
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Jungjohann, Franziska Hentschel en wellicht
de rijzende ster van Philippa Suxdorf. Pas
achttien jaar is deze speelster uit Hamburg,
maar voor l.issek al direct een kandidaat
voor een basis plaats nadat ze de afgelopen
maanden voor West-Duitsland excelleerde
bij het EK zaalhockey. De spontane Phippa,
zoals ze wordt genoemd, wond toen de
totale Duitse hockeypers om haar vingers en
stal binnen en buiten de lijnen de show. Het
nieuwe gezicht van het Westduitse vrou-
wenhockey, schreven de kranten over haar
als opvolger van bijvoorbeeld Gaby Appel,
die ook zo lang het damesteam van West-
Duitsland droeg.
Paul Lissek is niet bang Philippa Suxdorf zo
jong voor de leeuwen te gooien. 'Ik houd er
rekening mee dat ze in de basis-elf van
Sydney staat, maar bij mij kan niemand daar
zeker van zijn,' zegt Lissek vlak voor het
begin van het WK-toernooi. Maar ook hij zal
niet meer om Suxdorf heen kunnen, omdat
juist zij dat extraatje aan het team kan geven
waarmee de halve finaleplaats kan worden
behaald. Een positie die Australië als gast-
land al bij voorbaat ingenomen lijkt te heb-
ben, al beschikt Glencross niet meer over de
vedetten uit de olympische ploeg van Seoel.
Jackie Pereira en de nieuwe aanvoerder
Sharon Patmore zijn er nog altijd bij. Van
hun vorm zal veel afhangen voor de Aussies,
die alle mogelijke moeite doen om zelf niet
als de grote favorieten van start te gaan. In.
die positie hebben Australische hockeyers,
vooral de mannen, de laatste jaren op de
grote internationale evenementen al heel
wat teleurstellingen moeten verwerken.
Argentinië, Japan en vooral China lijken in
staat in groep A voor wat vuurwerk te gaan
zorgen, maar de strijd om de twee halve
finaleplaatsen zal toch gaan tussen West-
Duitsland, Australië en Engeland. Waarbij
het evenals bij het heren WK in Lahore best
wel eens zo zou kunnen zijn dat Engeland de
afvalIer wordt. En dat zou dan het jammerlijk
mislukken van de laatste poging van dit al op
leeftijd zijnde Engelse team worden. Na
Sydney valt die ploeg immers geheel uit
elkaar.
In groep B stuit Nederland in eerste instantie
op Zuid-Korea. Voor velen naast Australië de
grote favoriet voor de wereldtitel. Na Seoel
liet Korea zes speelsters vallen uit het zilve-
ren team, maar de overblijvers zijn wel de
sterren van het olympisch toernooi, zoals
wonderspitsen Kye-Sook Im en Kyu-Soon
Cho. In 1989 leed Zuid-Korea in 23 interlands
slechts één nederlaag, evenals de Australi-
sche dames. Beide teams werden geklopt
door Nederland. Het is dan ook zeker zo dat
Zuid-Korea in Sydney de kroon op het werk
van ruim zes jaar (vier voor de Olympische
spelen in Seoel; twee daarna) wil zetten. De
ploeg koppelt snelheid en fitheid aan een
keiharde speelwijze, die veel teams in de
wereldtop afschrikt. Wanneer hun sterren in
Sydney de juiste WK-vorm tonen - en


