
Itmans hield zich even afzijdig
van de euforie die zich ontwik-
kelde op het kunstgras van het
States Sports Center in Home-
bush, zo'n vijftien kilometer bui-

ten Sydney. Pas na een paar minuten zoch-
ten zijn ogen het team, dat zich in een hoek
van het veld presenteerde aan de ruim
tweehonderd luidruchtig aanwezige Oranje-
supporters. Het stiller wordende Australi-
sche publiek, dat zijn ploeg geen moment in
de wedstrijd had gezien, kon niet om die
smalle groep heen. Oranje gezichten met
idem petten en het rood-wit-blauw fier om-
hoog. Velen van hen hadden al jaren geen
Hollandse bodem onder de voeten gehad en
de tekst van het Wilhelmus was hen in al die
jaren ontschoten. Maar die dappere Neder-
landse hockeyvrouwen wilden ze uit volle
borst steunen. Roelant Oltmans liet ze. De
Nederlandse kolonie in Sydney was voor de
meisjes een enorme steun geweest. Het was
vaak het gesprek van de dag in de gespan-
nen dagen van dit WK, waarbij de speelsters
meermalen hun waardering en ook verwon-
dering uitspraken over zoveel Nederlanders,
die toch maar voor hen naar Homebush
waren gekomen, vaak vanuit Melbourne,
Canberra of Brisbane. Dat zijn toch vlieg-
tochten zoals wij in Europa van Amsterdam
naar Rome trekken. Oltmans verwerkte die
miraculeuze triomf op het zevende wereldbe-
kertoernooi van de FIH te midden van de
ruim vijfduizend toeschouwers ogenschijnlijk
in afzondering. Die eenzaamheid werd hem
echter niet lang meer gegund toen ook
aanvoerder Carina Benninga op zoek ging
naar de man achter het succes. En na die
eerste minuten, waarin iedereen de zege op
zijn eigen wijze verwerkte, kwam de eenheid
in het team terug. Een eenheid die door
Roelant Oltmans en manager Frank Dikmoet
in de aanloop naar het WK, maar vooral
tijdens de dagen in Sydney zo bewust was
gecreëerd. Met als belangrijke schakel aan-
voerster Carina Benninga, die ondanks het
feit dat zij zelf een wisselvallige toernooistart
kende, juist op dat collectief bleef hameren.
De ploeg werd strak gehouden door de
begeleiding. Overdreven strak vonden som-
migen, ook van de kant van de Nederlandse
officials in Sydney. Maar Oltmans had be-
wust voor die aanpak gekozen en schermde
zijn onervaren ploeg af van alle liflafjes die nu
eenmaal rond het sportieve gebeuren van
een dergelijk toernooi hangen. Arts Peter
Vergouwen hield streng de hand aan de
voedsel- en gedragsregels en zo ontstond
een bolwerk, waarvan het keurslijf afviel
toen dat ene doel, die wereldtitel, bereikt
was. Even was er al ontspanning, toen een
plaats bij de laatste vier - in eerste instantie
het doel - bereikt was. En ook na de
magistrale zege op Engeland in de halvet-
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