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TOM VAN 'T HEK:

'WE ZIJN
ER NOG NIET'

door OSCAR STEENS

UTRECHT - Het uur U nadert. Nog een kleine twee
weken en dan begint de World Cup Hockey 1998. De
Oranje-dames openen hun toernooi op 20 mei met een
duel tegen Nieuw-Zeeland. Daarna volgen Engeland,
Korea, India en Argentinië. 'Het zal absoluut geen mak-
kie worden. De Vips hoeven niet op een simpel Oranje-
feest te rekenen.' Snedige en nuchtere taal van bonds-
coach Tom van 't Hek, bezig aan de slotfase van een
zware en lang niet altijd eenvoudige oefencampagne.

Die begon in feite al kort na de te-
leurstellend verlopen Charnpions
Trophy in Berlijn. Eerst maakte Van 't
Hek schoon schip; hij verwijderde
speelsters die niet aan de verwachtin-
gen hadden voldaan en zette vervol-
gens vol goede moed koers richting
Utrecht. De resultaten gaven aanlei-
ding tot getemperd optimisme.

Wereldtop
Van ijzersterke landen als Duits-

land, Korea en zelfs olympisch- en
wereldkampioen Australië werd een
keer gewonnen. 'Aan luiting bij de
wereldtop. Een plaats bij de eerste
vier. Dat zit er zeker in, ' concludeer-
de Van 't Hek. En op verzoek herhaal-
de hij die stelling, al voegde hij er on-
middellijk aan toe dat het spel van de
Oranje-dames nog niet het niveau
heeft, dat hem voor ogen stond. Na
vier oefeninterlands tegen Zuid-Afri-
ka en Engeland - waarvan Oranje er
twee verloor en twee gelijkspeelde -
verloochende de nationale keuzeheer
geenszins zijn oorspronkelijke stand-
punt, maar legde hij in zijn analyses
wel sterker het accent op de oneffen-
heden. 'We zijn er nog niet,' sprak

Van 't Hek na het eerste en
verloren duel tegen Zuid-
Afrika (1-0). 'Vooral in de
tweede helft zakten we helemaal in el-
kaar. Onbegrijpelijk, maar die dingen
gebeuren.'

Noodlot
Evenals in het Spaanse Terrassa,

ging de nationale selectie in Utrecht
tegen Engeland gebukt onder de ge-
volgen van het noodlot dat toesloeg
tijdens de laatste play-offs. In de strijd
om het landskampioenschap liepen
achtereenvolgens Jeannette Lewin
van Kampong en Amsterdam-aan-
voerster Carole Thate ernstige blessu-
res op. Beide internationals - goed
voor ruim 200 caps en derhalve een
schat aan ervaring - stonden weken
langs de zijlijn. De spil van het elftal
viel weg. En neem daarbij het gegeven
dat ook Hanneke Smabers, Mijntje
Donners en Myrna Veenstra na aller-
lei fysieke ongemakken druk in de
weer waren om wedstrijdritme op te
bouwen, dan wordt duidelijk dat Van
't Hek regelmatig met een lastige puz-
zel werd opgezadeld. Hij verschool
zich daar overigens niet achter. 'Tij-

Applaus voo Smabers

UTRECHT - Ze stond er zelf Hanneke Smabers
niet echt bij stil dat de tweede in-
terland tegen Zuid-Afrika, op 28
april, een mijlpaal in haar carriè-
re betekende. Laren-internatio-
nal Hauneke Smabers pakte haar
vijftigste cap. De speaker kondig-
de dit heuglijk feit voorafgaand
aan de eerste officiële damesinter-
land in het Frockey-stadion aan.
Het publiek applaudisseerde.

'Mijn eerste interland speelde ik
in 1993 tegen Duitsland. Niet zo'n
succes, hoor. We verloren, ik geloof
met 1-0. Achttien was ik toen. Piep-
jong, maar ik mocht bij de Cham-
pions Trophy in Amstelveen zijn.
We verloren op strafballen van Au-
stralië. Toch was het prachtig die
prestatie, vooral omdat het in eigen

land was en niemand ons in de fina-
le verwachtte. Veel publiek, veel
sfeer. Mooi. Dat kon van het WK in
Dublin niet worden gezegd. Heb ik
ook niet zulke beste herinneringen
aan. '

Hanneke Smabers beschouwt
het als een eer om bij de beste zes-
tien van Nederland te horen. Boven-
dien hebben de clubs waarbij ze
speelde -1-1 DM en Laren - er baat bij
om een intemationals in de gelede-
ren te hebben. 'Je hockeyt interna-
tionaal op het hoogste niveau en dat
is bijzonder leerzaam. Tactisch en
technisch steek je er veel van op en
die kennis neemje mee naar je eigen
clubtearn.'

dens een WK kunnen er ook speelsters
wegvallen. Blessures voer ik niet aan
als excuus voor eventuele nederlagen,
al valt de waarde van Thate en Lewin
door niemand te ontkennen.'

Te frivool
De Engelse ploeg maakte het Oran-

je knap lastig. Op het sublieme kunst-
gras van het speciaal voor het WK ge-
bouwde Frockey-stadion presenteer-
de de formatie van Maggie Souyave
een even eenvoudige als doeltreffende
tactiek die voornamelijk bestond uit

lange slagen van achteruit op de spit-
sen en razendsnelle uitbraken over zo
min mogelijk schijven. Bij gebrek aan
een solide Nederlands middenveld en
een in de eerste wedstrijd onzeker
functionerend centrum slaagden de
fysiek sterke Engelsen in hun opzet.
De aanvalsters Jane Smith (Slough)
en Tina Cullen (Hightown) troffen op
ongecompliceerde wijze doel, terwijl
Ellen Dubbeldam-Kuipers in het eer-
ste duel de score opende met een kun-
stig lobje en Dillianne van den Boog-
aard een dag later de gelijkmaker op

Geen WK voor
Jonkies en Povel

UTRECHT - Ze zetten zich tot het uiterste in, gaven het beste van
zichzelf Want een WK in eigen land, daar wilden ze bij zijn. Het mocht
niet zo zijn. Tom van 't Hek schrapte vier namen van de lijst: keepster
Muriël Povel en Fatima Moreira de MeLo (beiden HGC) en Eefke Mul-
der (Kampong) el! Iolein Abbas (Laren).

De teleurstelling wasgroot. Muriël
Povel had geen trek meer om mee te
trainen, Jolein Abbas en Eejke Mul-
der doen dat nog wel, maar moeten
verder genoegen nemenmet een tribu-
nep/aars. Fatima Moreira de Melo
kwam er tot dusverre het beste af In
Utrecht gunde de bondscoach haar
een invalbeurt. Toch mag ook deze
HGC-er nergens meer op rekenen.

Een hard gelag, verklaren twee van
de vier afvallers. Mulder: 'Tot aan de
winterstop hockeyde ik niet erg lek-
ker, maar tijdens en na de trip naar
Australië raakte ik in vorm. Ach, mis-
schien had ik maar tien procent kans.
Je focust je daar helemaal op. Je wil
er hoe dan ook bij zijn. En dan komt
dat telefoontje. Je weet direct wat er
aan de hand is. Over en uit was het.
Ja, toen had ik even helemaal gehad.
Nu train ik mee en kom ik bij de groep
als er iemand geblesseerd raakt. Ik
vind dal moeilijk op te brengen, want
je doel is weg. ,

Abbas heeft het eveneens moeilijk
met haar verwijdering uit het keur-
COfpS van Van 't Hek. Begrijpelijk
vindt ze het wel. 'Er staat een goede
verdediging. Dus waarom in die linie
een ander zetten? Ik voelde de beslis-
sing van de bondscoach eigenlijk al
aan komen. Ikzat niet bij de groep die
naar Australië ging. Toen wist ik dat
mijn kansen heel gering waren, maar

het moment waarop je hoort dat je
buiten de groep valt, komt desondanks
hard aan. Vooral mentaal. Ik had zo
graag laten zien dat ik goed kan hoc-
keyen. Nu zit ik op de tribune. Mach-
teloos. Nee, ik weet niet eens meel' of
ik tijdens het WK wel ga kijken. Zo
moeilijk heb ik het er mee. '

feit n
27 april (Terrassa)
Nederland-luid-Afrika 0-1 (0-0)
Pietie Coetzee (sb) 0-1.
Opstelling: Daphne Touw, Inge van den
Broek, Dilliannevan den Boogaard, Myr-
na Veenstra, Ageeth Boomgaardt, Han-
neke Smabers, Julie Deiters, Margje
Teeuwen, Ellen Dubbeldam-Kuipers, Su-
zan van der Wielen, Fleur van der Kielt.
Wissels: Mijntje Donners, Minke Srna-
bers

Suzan val! der Wielen, de
laatste vier interlands zonder
ook maar één treffer, wordt
fel op de huid gezeten door
de Engelse routinier Karen
Brown (joto Leo Vogelzang).

haar naam schreef via een strafcorner.
Tom van 't Hek gaf na de eerste,

verloren testmatch ruiterlijk toe dat
zijn formatie teleurstelde: ' Ik had ge-
hoopt op een beter niveau. Helaas, we
waren duidelijk niet in goede doen.
We lieten teveel ruimte achterin lig-
gen, het positiespel bij standaardsitua-
ties liet te wensen over en bij de grote
hoeveelheid kansen die we desalniet-
temin kregen, kozen we te vaak voor
te moeilijke, te frivole oplossingen.
Zeker vergeleken met het spelletje
van de Engelsen. Zo zakelijk als die
hockeyden.' Het tweede oefenduel
(1-1) kon Van 't Hek meer bekoren.
'Het ging beter. Minder chaotisch en
onrustig. Positief vond ik bovendien
de strakkere organi atie in het cen-
trum en het feit dat wij een achterstand
weg werkten met een strafcorner, iets
dat in het vrouwenhockey statistisch
gezien moeilijker blijkt te zijn dan bij
de heren. Maar groots? Nee, dat was
het zeker niet. Het WK wordt al met al
een hele klus. Australië is voor mij de
absolute favoriet, daarna volgt een
aantal landen die qua sterkte heel

28 april (Terrassa)
Nederland-luid-Afrika 1-1 (0-0)
Fleur van der Kielt 1-0, KerryBee 1-1.
Opstelling: Clarinda Sinnige, Inge van
den Broek, Dillianne van den Boogaard,
Myrna Veenstra, (Ageeth Boomgaardt),
Hanneke Smabers, MinkeSmabers, Julie
Deiters, Margje Teeuwen, Ellen Dubbel-
dam-Kuipers, Suzan van der Wielen,
Fleur van der Kielt.Wissel: Mijntje Don-
ners.

2 mei (Utrecht)
Nederland-Engeland 1-2 (1-2)
Ellen Dubbeldam-Kuipers 1-0, Jane
Smith 1-1, Tina Cullen 1-2. Arb.. Conen!
Malina (Dui)
Daphne Touw, Inge van den Broek, Dil-
lianne van den Boogaard, Ageeth Boom-
gaardt, Julie Deiters, Hanneke Smabers,
Jeannette Lewin,Margje Teeuwen, Fleur
van der Kielt,Suzan van der Wielen, Ellen
Dubbeldam-Kuipers. Wissels: Myrna
Veenstra, MijntjeDonners, Fatima Morel-
ra de Melo, MinkeSmabers.
Opstelling Engeland: Reid; Empson,
Brown, Mould, Bimson; Bowden, Ni-
cholIs, Wright; Sixsmith, Culien, Smith.
Wissels: Moore, Greenham, Miller

3 mei (Utrecht)
Nederland-Engeland 1-1 (0-1)
Tina Cullen 0-1, Dillianne van den Boog-
aard (scl t-t. Arb.: Conen/Malina (Dui)
Daphne Touw, Inge van den Broek, Dil-
lianne van den Boogaard, Myrna Veen-
stra, Julie Deiters, Hanneke Smabers,
Jeannette Lewin,Margje Teeuwen, Fleur
van der Kielt,Suzan van der Wielen, Ellen
Dubbeldam-Kuipers. Wissels: Mijntje
Donners, MinkeSmabers, Ageeth Boom-
gaardt.
Opstelling Engeland: Reid; Clewlow,
Empson, Mould, Bimson; Moore, Bow-
den, Greenham; Sixsmith, Miller,Culien.
Wissels: Nicholls, Smith, Brown

Programma
zaterdag 9 mei (17.30 uur)
Nederland-Spanje
zondag 10 mei (15.00 uur)
Nederland-Spanje
donderdag 14 mei (19.00)
Nede rland-Zu id-Afrika
zaterdag 16mei
Nederland-Australië (uitverkocht!)

dichtbij elkaar liggen. Landen waar-
voor Nederland in principe niet onder-
doet. Natuurlijk hebben wij thuis-
voordeel, ofschoon dat weer een druk
geeft die zowel positief als negatief
kan uitpakken. Als het slecht gaat, valt
de zeis ongenadig. Weet je om te gaan
met de hooggespannen verwachtin-
gen, dan kan de druk werken als do-
ping.'

THATE EN LEWIN OP DE WEG TERUG
Ieanneue
Lewin
kwam in
de duels
met Enge-
land ein-
delijk weer
in actie.
Op defoto
van Leo
Vogelzang
dueleert zij
met Iane
Sixsmiüi
en Lucilla
Wright.

Pas vorige week was de me-
dische test echt positief. De
instabiliteit in de knie was
verdwenen. Toen kon ik ex-
tra krachttrainingen gaan

doen, meer loopwerk en zo
af en toe met de groep mee
trainen. Vanafdinsdagga ik
er weer vol tegenaan. En ik
heb er zin. Het kriebelt aan

alle kanten. Ik zal er alles
aan doen 0111 die meerwaar-
de aan het elftal te geven die
mij van alle kanten wordt
toegeschreven. '

(advertentie)

UTRECHT - Het was
even schrikken tijdens de
laatste editie van de play-
offs. Eerst zakte Jeannette
Lewin thuis tegen Am-
sterdam na twintig minu-
ten ineen. 24 uur later
maakte Amsterdam- en
Oranje-aanvoerster Ca-
role Thate een misstap.
Het zag er ernstig uit alle-
maal. Beiden vreesden
voor een langdurige uit-
schakeling, maar het her-
stel verliep voorspoedig.

Lewin stond tegen Enge-
land al een aantal minuten
in het veld, Thate hoopt te-
gen Spanje weer aan de slag
te kunnen. 'Mijn knie genas
eerst boven verwachting
snel. Daarna ging het op en
af. Pijn, geen goed gevoel.
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