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WE GAAN BEGINNEN'
Zondag gaat het eindelijk beginnen: het WKDames in Perth. De weg naar Australië is lang geweest.
Met wisselend succes werden talloze oefeninterlands gespeeld, begin augustus speelde Oranje een
sterk vierlandentoernooi in Bremen en aan het eind van die maand een moeizame Champions Trophy

in Macau. De definitieve selectie
kwam pas twee weken voor aan-
vang van het WKvast te staan.
Eerst bedankten Fleur van de
Kieft en Florien Cornelis uit
eigen beweging en na een
oefenstage in Zuid-Afrika moest
bondscoach Marc Lammers
afscheid nemen van Kirsten de
Groot, Karlijn Petri werd te elf-
der ure haar vervangster. En nu
gaat het echt beginnen dus. Aan
de vooravond van dit WKblikt
Hockey Magazine terug op de
WK-geschiedenis van de
Nederlandse dames, vertellen we
u hoe u de prestaties van Oranje
kunt volgen via diverse media
en presenteren we u een speci-
aal WK-invulschema. En nu maar
duimen voor Marc en zijn mei-
den.

In 1990 werd voor de vijfde en laatste maal WK-goud veroverd door de Nederlandse dames. In
Sydney versloeg Nederland onder leiding van Roelant Oltmans in de finale het gastland met 3-1.
Wietske de Ruiter (foto), Lisanne Lejeune en Helen van der Ben scoorden, terwijl keepster
Jacqueline Toxopeus de eerste tegen treffer van het toernooi moest incasseren.

DONNERS AAST OP RECORD
VAN DER WIELEN Mijntje Donners kan in Perth Nederlands recordinternational worden. Maar

er zijn meer speelsters die een heuglijk aantal interlands kunnen bereiken.
Ageeth Boomgaardt kan tijdens het WK op 150 caps komen, Clarinda
Sinnige en Macha van der Vaart op 100 en Miek van Geenhuizen op 50.
Hieronder een overzicht van de leeftijd van de achttien WK-gangers, het
aantal interlands en daarachter het aantal doelpunten. Overigens is de
gemiddelde leeftijd van Oranje 24,9 jaar en het gemiddeld aantal inter-
lands 64.

24,9 jaar en 64 interlands

leeftijd int. doe lp.
Mijntje Donners 28 183 49
Ageeth Boomgaardt 30 141 56
Minke Smabers 23 134 15

Recordinternational bij de dames is nog altijd Suzan Fatima Moreira de Melo 24 117 18
van der Wielen met 191 interlands, Tijdens het WK Minke Booij 25 103 12
kan Mijntje Donners de voormalige spits van Oranje Clarinda Sinnige 29 99 0
voorbijgaan, Momenteel staat Donners op 183 caps, Macha van der Vaart 30 95 5
Het WK telt negen wedstrijden, dus op de laatste Miek van Geenhuizen 20 47 6
speeldag kan de Bossche - ijs en weder dienende - Janneke Schopman 25 38 13
het record scherper stellen, 'Natuurlijk is het leuk Ellis Verbakel 27 37 3
als je ergens een record hebt staan, maar het was Karlijn Petri 24 33 7
natuurlijk duidelijk dat dat gebroken zou gaan wor- Maart je Scheepstra 22 31 1
den', aldus Suzan van der Wielen. 'Ik had alleen Chantal de Bruijn 26 22 0
gedacht dat Dil (Dillianne van den Boogaard) het Lieve van Kessel 25 20 1

30 zou breken of die kleine Minke Srnabers. Het ideale Kim Lammers 21 18 10
scenario zou natuurlijk zijn dat Mijntje Donners in Femke Kooijman 24 16 0
de WK-finale haar 192ste interland speelt, 'Maar ik Lisanne de Roever 23 10 0
denk dat de finale een stuk belangrijker is voor Aniek van Hees 23 8 0
Mijntje dan het record', besluit Van der Wielen.
'Maar ze moet die wedstrijden wel allemaal spelen
natuurlijk: Mijntje Donners


