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Ruud van Nistelrooij poseert met 'lotgenoot' Minke Smabers (links) en Fatima Moreira de
Melo. Onder:Kim Lammers em Wieke Dijkstra gooien nog één keer de heupen in de strijd.

te te springen. Gastland Spanje maakte
daar optimaal gebruik van door verras-
send de halve finale te halen. Daarin
dwong het Australië tot het uiterste door
pas in de verlenging te capituleren na de
golden goal van Suzie Faulkner. Het WK
duurde vervolgens één wedstrijd te lang
voor Spanje, dat in de strijd om het
brons adem tekort kwam tegen Argen-
tinië: 5-0. De derde plaats was voor de
wereldkampioen van 2002 een troost-
prijs. In de halve finale tegen Nederland
werd duidelijk dat Argentinië te veel
leunt op het talent van Aymar en Garcia.
'Het is makkei ijker om op twee speel-
sters te letten, dan op acht', verklaarde
Lammers nadat Oranje Argentinië had
uitgeschakeld. 'Wij weten hoe ze spelen

torische steken vallen. 'They train, train,
train and now they miss the train', stel-
de assistent-bondscoach Rob Bianchi
met een glimlach vast. Wat coach Kim
Changback zelf van de povere resultaten
vond? Het antwoord bleef hij lang schul-
dig. Changback speelde verstoppertje.
De eerste vier duels, die voor China alle-
maal verloren gingen, kwam de bonds-
coach niet opdagen bij de verplichte
persconferentie. Het kwam hem op een
waarschuwing van de toernooidirectie te
staan. Pas na de laatste groepswed-
strijd, door China met 1-0 gewonnen

Aln India, schuifelde Changback
~hoorvoetend naar de persbijeenkomst.

Om vervolgens met heel veel woorden
weinig te zeggen. Het feit dat China
slecht presteerde, kwam vooral door
fysieke problemen, zo liet Changback
via zijn tolk weten. In de voorbereiding
waren liefst tien speelsters verkouden
geworden. En tja, het teamspel liet te
wensen over. De persiflage op een pers-
conferentie, met de Chinese bondsco-
ach als toneelspeler die geen Engels
verstond, was bijna afgelopen toen
Changback voor het eerst een rake
opmerking maakte. Hij gaf toe dat het
WK nooit het hoofddoel van China is
geweest. Dat zijn de Asian Games, die
op 1 december aanstaande in Doha van
start gaan. 'Een goede prestatie daar is
voor het land veel belangrijker dan een
goede prestatie op dit WK', gaf Chang-
back eerlijk toe.

Intelligente man
Het falen van China en Duitsland gaf
andere landen de ruimte om in de leem-

en stellen ons daar op in. Kennelijk
bezit Argentinië niet het vermogen om
tijdens een wedstrijd iets anders te pro-
beren.' Dat was slechts een deel van de
verklaring. Want ook het Australië van
Murray slaagde er in de finale niet in om
het Nederlandse spel te ontregelen. En
dat terwijl Lammers voorafgaand aan
het duel had laten weten dat vrijwel
geen enkele coach dieper over tactiek
nadenkt dan diezelfde Murray. 'Frank is
een intelligente man. Hij is vier jaar
assistent geweest van Ric Charlesworth
en weet hoe je het spelletje moet spe-
len.'
Dat Austral ië kansloos was, zei veel over
de kwaliteiten van Nederland. Minke
Booij vond dat Oranje in het toernooi
was gegroeid. Het was een nieuwe erva-
ring voor de 29-jarige captain, die in het
verleden juist het omgekeerde had mee-
gemaakt. 'I n Perth en Athene werd het
naar het einde toe steeds minder.' Als
omslagpunt op het WK in Spanje wees
Booij de wedstrijd tegen China aan. 'Dat
we met 6-1 wonnen gaf zoveel zelfver-
trouwen. We konden laten zien dat we
niet alleen zakelijk, maar ook creatief
kunnen hockeyen.'
Met het veroveren van de wereldtitel kre-
gen de speelsters eindelijk de bevesti-
ging dat ze de beste damesploeg ter
wereld zijn. 'We hadden al zoveel 'zilver-
ervaring'. Daarom is het zo fantastisch
dat we nu een keer hebben gewonnen',
aldus Karres. Voor assistent-coach Max
Caldas was er nooit twijfel geweest dat
Oranje in Madrid goud zou pakken. 'De
kwaliteit van deze ploeg is dat de speel-
sters voor elkaar door het vuur gaan. Als
er iets misgaat, wordt het door een ander
opgevangen. Toen een deel van deze
ploeg in Athene de finale verloor, had ik
tranen van verdriet. Ik vond dat ze daar
hadden moeten winnen. Nu heb ik
opnieuw tranen, maar dan van geluk.'

11


