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De paarse zomer van 1994 werd een aaneenschakeling van meteorologische

hoogte- en sportieve dieptepunten. De hockeydames schaarden zich moeiteloos
in het legertje falende sporters dat in de afgelopen maanden voorbij marcheer-
de. De snelle aanstelling van Tom van 't Hek geeft aan dat het bondsbestuur de
zaak niet op zijn beloop laat. Voor een sportieve revanche zullen de dames enig
geduld moeten betrachten. Het Europees Kampioenschap, dat in juni 1995 in
Amstelveen wordt gespeeld, is de eerste gelegenheid waarop de sportieve baro-
meter kan wordenbijgesteld.
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Het vaderlandse hockey is de afgelopen zomerrust niet onge-
schonden doorgekomen met een blamerende zesde plaats op het
wereldkampioenschap voor de dames in Dublin halverwege juli.
Slecht spel werd gekoppeld aan een bedorven sfeer, waarbij een
ruziënde groep padvinders niets was. Geen moment maakte dit
Oranje duidelijk dat het echt de wereldtitel wilde prolongeren.
Geen moment straalde men- zowel de ploeg als de begeleiding
onder leiding van bondscoach Bert Wentink - de wil uit om te
presteren. Een willoze en troosteloze weg naar de slachtbank was
het gevolg en het duurde tot na de genadeklap - de nederlaag
tegen Korea betekende zelfs dat Nederland komendjaar buiten de
Champions Trophy staat voordat Bert Wentink als veran-
twoordelijke man eindelijk zijn ontslag bekendmaakte. Een ver-
standige beslissing, die hij eerder tijden het WK-toemooi (bij-
voorbeeld toen Nederland de halve finale had gemist) had moeten
nemen en bekend had moeten maken om eventueel met een scho-
keffect de ploeg op scherp te krijgen. Die had immers al voor het
toernooi het veltrouwen in hem opgezegd, maar besloten het bin-
nenskamers te houden om verdere rellen te voorkomen. Onhan-
dig natuurlijk, want daarmee was iedere voedingsbodem voor een
resultaat verdwenen en stortte Oranje regelrecht in de afgrond
met als gevolg enkele jaren achterstand op de rest van de wereld.

Het meest bedroevende van de afgang in Dublin is natuurlijk
het feit dat men het allang had zien aankomen. Na de mislukte
oefenstage in Argentinië afgelopen winter, manoeuvreerde Wen-
tink zo onhandig met zijn selectie dat een harde ingreep op zijn
plaats was. Gijs van Heumen, technisch directeur van de KNHB,
repte er binnenskamers veelvuldig over, maar kon het bondsbe-
stuur niet tot rigoureuze maatregelen aanzetten. Het contract met
Wentink werd zelfs verlengd om steun aan de bond coach te to-
nen. Men wilde geen tweede 'affaire Bianchi' toen een revolte in
1991 onder de spelersgroep tot de bestuurlijke toezegging leidde
dat het contract met Bianchi na het Europees Kampioenschap niet
zou worden verlengd en Hans Jorritsrna zou worden gecontrac-
teerd. De spelers gingen daarmee indertijd akkoord en speelden
daarna een zilveren EK in Parijs. De speelsters hielden zich na het
bestuurlijk machtsvertoon en het wegsnijden van de laatste 'mon-
digen' (Wouters, Toxopeus) rustig en hielpen daardoor mee aan
hun eigen ondergang. Topsport is hard en meedogenloos en het
gefröbel rondom en binnen het Nederlands damesteam de afgelo-
pen periode had eerder aangepakt moeten worden. Zelfs dames-
hockey, maar al te vaak en te graag aangeduid als folklore, komt
niet onder die wetmatigheid uit. Daarover is in januari, direct na
de terugkeer van de Nederlandse ploeg uit Argentinië, voldoende
gezegd en geschreven om het nu als achteraf gepraat te beschou-
wen. De schuld van de blamage van Dublin ligt dus zeker niet bij
Wentink alleen

Het komende halfjaar zullen alle ogen voor-
al zijn gericht op het mannelijke keurkorps van
Roelant Oltmans. Na de winst van de NCM-
Trofee zijn de verwachtingen weer hoog. Het
zelfvertrouwen van de selectie kreeg net op tijd
een broodnodige injectie. De bondscoach con-
stateerde tevreden dat zijn gezelschap zelfs om
twee extra bijeenkomsten vroeg om de onder-
linge band op peil te houden. Gretigheid die
aangeeft dat de groep trappelt van ongeduld om
aan de WK-klus te beginnen.

Voordien ligt er nog een andere kluifvoor de
vaderlandse tophockeyers. De uiterst ongeluk-
kige geplande speeldata van het WK vroegen
om een zeer coulante houding van de clubs in
de NCM-Competitie. Na een pittige discussie
is een sterk verbrokkelde competitie uit de bus
gekomen. Meer was er, gezien alle belangen en
wensen, niet van te maken. De zestien gelukki-
gen die de reis naar Sydney aanvaarden, zijn tot
begin december verzekerd van tophockey. De
overgrote groep van de nationale top moet zich
tevreden stellen met acht competitie-wedstrij-
den in de periode tussen begin september tot en
met half februari. Geen al te prettig vooruitzicht
voor deze spelers, in de wetenschap dat ook zij
zich zwetend door de voorbereidingen hebben
geworsteld.

Het zou te gemakkelijk zijn om dat eerste
brokje competitie als een niemandalletje te be-
schouwen. Links en rechts vallen inmiddels ge-
luiden te beluisteren die daar toch voorzichtig
op wijzen. De beslissingen zullen inderdaad
pas na de winterstop vallen, zeker nu de play-
offs ook bij de mannen het levenslicht gaan
zien. De eerste serie wedstrijden beslaat ruim
één derde deel van het totaal aantal wedstrijden
van de competitie. In zes weken tijd krijgen de
clubs acht wedstrijden - er staan twee dubbele
weekeinden gepland - voor hun kiezen. Voor
alle deelnemers aan- en betrokkenen bij de
competitie ligt er de schone taak dit moeilijke
seizoen tot een volwassen einde te brengen. Het
nationale hockey is er niet bij gebaat als er nu
nog laatdunkende geluiden te horen zullen zijn
over beslissingen die in onderling overleg tot
stand zijn gekomen en voor iedereen even pret-
tig ofvervelend zijn. Het zou de uitstraling van
het hockey als topsport en de mogelijke presta-
ties van het Nederlands team kunnen schaden.

Inmiddels wordt er getracht om tijdens deaf-
wezigheid van de nationale selectie een redelijk
alternatief van de grond te krijgen. Het zou de
betrokkenen, inclusief bijvoorbeeld competi-
tieleider Doyer, sieren als zij gezamenlijk
trachten daarvan een aantrekkelijk geheel te
maken. De grote groep thuisblijvers vormt nog
altijd de basis van het competitie-bestel. Zij
verdienen minstens zoveel aandacht als de na-
tionale ploeg. Nu er voor de tweede keer bij de
Haagse Hockeydagen in het openbaar een fi-
nanciële hoofdprijs is vergeven, lijkt een derge-
lijke bonus een aardige stimulans voor het corn-
petitie-alternatief, dat hopelijk snel handen en
voeten krijgt.

Iohn van Vliet is redacteur van Hockey
Magazine.

'Maar Frits, dat kunnen we toch best betalen?'
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