
Zilver met een glans van goud
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Met 1-6 winnen geeft al een aangenaam gevoel. Maar als dat

gepaard gaat met een vernedering van Duitsland, in de halve
finale nog wel, bezorgt dat menigeen koude rillingen. 'De
grootste WK-zege op de Oosterburen ooit', schalde de speaker
door het stadion. Op de tribunes werd voorzichtig het bekende
overwinnaarslied van Queen ingezet.
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Symbolisch voor de overmacht
waarmee het Oranje-team de wanho-
pige formatie van coach Berthold
Rauth wegspeelde, was de goal van
Margje Teeuwen in de laatste secon-
den. Met een machtige forehand sloeg
de Den Bosch-aanvalster de zesde
goal binnen. Maar het klasseverschil
was vanaf het begin af aan enorm.
Binnen twintig minuten was de strijd
eigenlijk gestreden. 'Dat het zo zou
uitpakken, hadden we niet verwacht,'
zei bondscoach Tom van 't Hek op het
veld. 'Vandaag lukte bijna alles.'
Jeannette Lewin, die na een zware
blessure steeds meer haar draai begint
te vinden, eiste op het middenveld de
ballen voor zich op en nam samen met
aanvoerster Carole Thate, maakster
van het eerste en vierde doelpunt, de
ploeg op sleeptouw. Lewin: 'We wis-
ten dat we van ze konden winnen. On-
ze ervaringen met de Duitsers in de
laatste duels, leerden dat ook. Van-
daag hadden we iets extra's, niet al-
leen de wil, maar ook de uitstraling
van een overwinnaar. Dat we deze
halve finale zo hockeyden in eigen
stadion. Prachtig. Het zilver is in elk
geval binnen. Nu gaan we verder.' Op
zondag wacht wereld- en olympisch
kampioen Australië in de finale. Een
harde dobber, gezien de vorm waarin
de Aussies verkeren. Assistent-coach
Koen Pijpers, die bij afwezigheid van
Van 't Hek (bevalling van zijn vrouw)
op de persconferentie het woorde
voerde, onderkende de kracht en het
gevaar van de vrouwen van Riek
Charlesworth: 'Australië heeft niet
voor niets alles gewonnen. Maar er
liggen gaten. Bovendien denk ik dat
de ambiance hier in Utrecht, de fitheid
van ons team, de energie die we heb-
ben ertoe bijdraagt dat we ze kunnen
kloppen. Ja, dit i het moment.'

fou never walk alone ...
Metdie zilveren medaille waren de

Oranje-vrouwen bepaald ongelukkig.
Toonbeeld van teleurstelling en ver-
driet: Julie Deiters en Dillianne van
den Boogaard dichtbij elkaar op het
veld gezeten, de handen voor het ge-
laat geslagen. Niet uit schaamte. Het
team vocht in die finale tegen Austra-
lië als leeuwen, maar het schoot op
meerdere fronten net iets tekort en
verloor uiteindelijk met 3-2.

Ondank een droomstart. Na 40 se-
conden lag de bal er al in, een goal van
Ellen Dubbeldam-Kuipers. Het uit-
verkochte Galgenwaard ontplofte.
Wa dit de opmaat voor het allerhoog-
ste? lets waar niemand voor het WK
van had durven dromen, al veranderde
dat gaandeweg het toernooi. Want de

dames presteerden boven verwach-
ting goed. Eerste in de poule, een hal-
ve finale tegen Duitsland om te zoe-
nen. Toen volgde de zwaarste beproe-
ving tegen olympisch- en wereldkam-
pioen Australië. Dat team bleek een
maatje te groot. 'Exciting, fantastic,'
jubelden Australische journalisten. Ze
doelden ongetwijfeld op het weerga-
loze hockey van onder anderen Aly-
son Annan en Nicole Mott. Unbelie-
vable. Technisch vernuft, snelheid.
Zo fit als die Aussies waren. 'Van
zo'n ploeg kanje alleen winnen als al-
les in het eigen team met een plusje
draait. En dat was, moet ik toegeven
vandaag niet het geval. Daarmee
maak ik geen verwijten aan mijn
speelsters. Zij hebben gedaan wat ze
konden, maar er heerste spanning in
het team. We hebben verloren van de
beste team ter wereld' aldus Tom van
't Hek.

Pieken in Plaza

dium gehaald door presen-
tatrice en oud-wereldkam-
pioene Elsemieke Havenga
en Carina Benninga, coach
van Amsterdam en winnaar
van de wereldtitel in 1990.
Niet voor een diepte-inter-
view of uitputtende analy-
ses. Het was tijd voor korte
statements en dus galmden
de woorden 'fantastisch',
'geweldig' door de zaal.

Pas echt leuk werd het daar allemaal. In hun ele-

Riek Charlesworth, de winnende
coach, reageerde laconiek en nuchter
als altijd: 'Na een lange periode van
voorbereiding is ons doel bereikt. Ik
voel me bevrijd in een vijandelijke
omgeving. Natuurlijk heb ook ik twij-
fel gekend, angst voor een slechte dag.
Op zich normaal na een reeks wed-
strijden waarin het voorspoedig gaat.
Je ziet wat er gi teren met de heren ge-
beurde, We hebben er met z'n allen
naar gekeken. Een klap was het, maar
tegelijk moesten we onze eigen lijn
trekken, ons vertrouwde spel spelen:
aanvallend met pressing zodat er kan-
sen ontstaan, maar waarin ook risico's
genomen zijn. Nu op naar Sydney
2000 om daar ook weer zo optimaal
mogelijk te verschijnen.'

Grote foto: wél een plaats op het
ereschavot, maar niet de eerste.
Keepster Daphne Touw is haar
emoties niet de baas en laat zich
troosten door Fleur val! de Kieft.

Terwijl bondscoach
Tom van 't Hek nog de ver-
zamelde pers te woord
stond, hadden de vrouwen
na de verloren finale tegen
Australië wel iets anders
aan hun hoofd. De teleur-
stelling maakte snel plaats
voor opgetogenheid, uitzin-
nige vreugde over het beha-
len van de zilveren medail-
le. Terechte ontlading na
zeven zware wedstrijden in
een kort tijdsbestek, bijna
twee weken opperste con-
centratie, min of meer van
de buitenwereld afgesloten.
Trainen, trainen. Rust, rust.
Op weg naar die ene prijs,
goud. Dat doel werd net niet
bereikt, maar dat was uiter-
aard geen reden om maar
geen feestje te gaan vieren.

Dus op naar de stand van
Rabobank International
voor een officiële ont-
vangst, de gebruikelijke
plichtplegingen en wat in-
terviewtjes. Met natte ha-
ren, in trainingspak werden
ze een of voor op het po-

even later in de grote tent
van Hockey Plaza. Exta-
tisch publiek in een bijna
ondraaglijke hitte. Zweten-
de lijven, penetrante geuren
van sigaretten, bier en te du-
re parfum. Maar wat deerde
het. Ze namen alle onge-
makken voor lief voor de
heldinnen van die avond.
Rond half negen stonden ze

ment, de sfeer van het bete-
re clubhuis. Er werd uit voI-
le borst gezongen, cham-
pagne geschonken over de
fans en als klap op de vuur-
pijl werden ze er zelf, als
was het popconcert, tussen
geworpen. Te mooi om
waar te zijn, net als de spor-
tieve prestatie van die
middag.
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