
bardeerd. Die rol was deze keer toebe-
deeld aan Duitsland en China omdat zij
in de voorbereiding veel meer indruk
hadden gemaakt. Duitsland veroverde in
juli de Champions Trophy in Amstel-
veen, China eindigde als tweede en
rolde vlak voor het WK Nederland nog
met 5-3 op. Onthutsend om te zien
waren dan ook de prestaties van beide
landen toen het er echt om ging. Vooraf
werd de poule van Nederland door de
aanwezigheid van Duitsland en China
gezien als de 'groep des doods', maar
daar kwam helemaal niets van terecht.
Duitsland presteerde ver onder de maat
door het WK als de nummer acht te
beëindigen. China maakte het met een
tiende plaats nóg bonter en mist
daardoor de Champions Trophy 2007.
De Duitse bondscoach Markus Weise
kon het rampzalige verloop van het toer-
nooi niet verklaren. Het uitvallen van
record international Nad ine Ernsting-
Krienke (gebroken vinger) na de eerste
wedstrijd had het spelniveau geen goed
gedaan. Maar over de diepere oorzaak
taste Weise in het duister. 'Het is mijn
werk om te weten wat er mis is gegaan,
maar op dit moment weet ik het niet.
Heel veel detai Is klopten niet en dat is
frustrerend. Mijn wens was altijd om een
team te construeren dat dominant is,
zich niet hoeft aan te passen aan de
tegenstander. Dat is ons dit WK geen
moment gelukt. Ik heb het gevoel dat we
weer terug bij af zijn.'
Dat gevoel moet ook Kim Changback, de
Koreaanse coach van China, hebben
gehad. Van het elftal dat in de voorberei-
ding grote indruk maakte en Lammers
dwong tot de uitspraak dat China dé top-
favoriet voor de wereldtitel was, bleef in
Madrid nauwelijks iets over. De
Chinesen hockeyden apathisch, misten
elk greintje zelfvertrouwen en lieten,
tegen hun cultuur in, grote organisa- >
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VoorMinke Booij viel alles op z'n plaats. Ze veroverde de wereldtitel en werd ook nog eens
benoemd tot beste speelster van 2006. Onder:Maart je Paumen weet dat de buit binnen is.

misschien wel één van de beste coaches
in Nederland. Als je ziet wat zij tijdens
de videoanalyse allemaal naar boven
haalt. Dat is ongelooflijk. Tijdens de
wedstrijd leest ze de tactiek van de
tegenstander. Met een paar aanwijzin-
gen kan ze onze strategie in het veld
aanpassen.' Schopman zelf liet weten
dat ze blij is dat Lammers zijn speel-
sters de ruimte geeft om mee te denken.
'Misschien ben ik degene die tijdens de
videobespreking het meeste zegt, maar
in principe kan iedereen meedenken.
Dat de oudere speelsters het voortouw
nemen, is alleen maar goed. Daardoor
kunnen de jonkies zich vooral op hun

_gen spel concentreren.' Dat Nederland
~rin slaagde de concentratie twee weken

lang vast te houden, was volgens
Schopman aan de Spartaanse levenswij-
ze te danken geweest. 'Het hele toernooi
hebben we bijna niets van Madrid
gezien. In het verleden was er nog al
eens de verleiding om bijvoorbeeld op
rustdagen andere dingen te doen. Dat
hebben we dit WK achterwege gelaten.
Zelf heb ik één keer met mijn ouders
gegeten, maar verder ben ik het hotel
nauwelijks uit geweest. We zijn met z'n
allen heel erg gericht op het hockey
gebleven.' Oranje liet zich bovendien
niet verleiden om in het hoofd al bezig
te zijn met het eindresultaat. Minke
Booij, uitgeroepen tot beste speelster
van de wereld, verwoordde het na de
finale treffend: 'Ik begon met veel zelf-
vertrouwen aan de wedstrijd, maar durf-
de niet te hopen dat het goed zou gaan.
Want wat als dat niet gebeurde? Ik heb
me alleen maar op de basistaken van
ons spel geconcentreerd.' Lammers zei
dat hij in de aanloop naar de eindstrijd

het woord 'finale' met opzet niet in de
mond had genomen. Om de druk bij zijn
speelsters weg te nemen, had hij de
wedstrijd voorbereid zoals ieder ander
duel. Die aanpak werkte, want behou-
dens de eerste minuten oogde Oranje
nimmer nerveus. Het was een groot
contrast in vergelijking tot eerdere fina-
les, zo liet Schopman weten. 'Tijdens de
Spelen pasten we onze strafcorner aan,
kozen we voor een andere tactiek. In
Madrid hebben we niet meer dan een
paar kleine aanpassingen gedaan. We
zijn onszelf gebleven en daar hebben we
ons vertrouwen uit gehaa ld.'

Onthutsend
Wat meehielp, was dat Oranje vooraf-
gaand aan het WK niet tot uitgesproken
favoriet voor de eindzege werd gebom-
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