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den af. Den Haag was daartoe eveneens in
staat, maar middels de keuze van De Eem-
hojals spelersdorp hebben we ons vier ton
aan huisvesting kunnen besparen. Later
kondigde Den Haag aan een soortgelijk on-
derkomen te kunnen realiseren, op Ocken-
burgh, maar dat moet nog worden ge-
bouwd. Voordat wij de definitieve beslis-
sing namen, hebben we in de regio Den
Haag deze mogelijkheid onderzocht, maar
mensen die thuis zijn in het recreatiegebeu-
ren deelden ons mee dat die optie er niet
was. Bij de keuze tussen Den Haag en
Utrecht heeft de factor zekerheid ook een
grote rol gespeeld. Nieuw-Galgenwaard is
een bestaande accommodatie en aan het
Zuiderpark wordt nog gebouwd.'

mij ook niet. Wij hebben in de NCM een
fantastische sponsor. Niet veel bonden
kunnen zeggen dat ze een sponsor hebben,
waarvan de topman - in dit geval Harry
Groen - zo veel betrokkenheid heeft en
toont. Op zich vind ik dat buitengewoon
positief. De relatie tussen sponsor en bond
wordt hierdoor alleen maar beter. Het is op
dit punt geen éénrichtingsverkeer en dat
mag het ook niet zijn. Geen van ons is ge-
baat bij ruzie en ik hoop dat we elkaar nog
lang nodig zullen hebben. De KNHB heeft
getracht bij de keuze van Utrecht voldoen-
de overleg met de NCM te voeren, maar
Harry Groen heeft dat overleg kennelijk als
ontoereikend beschouwd. Binnenkort
praat ik opnieuw met hem over onze we-
derzijdse rechten en plichten. Ik wil dat er
rond de aanwijzing van Utrecht totale
openheid betracht wordt. Nogmaals, wij
hebben met de keuze van Utrecht alleen
maar in het belang van de hockeybond ge-
handeld.'

door JOHN VAN VLIET

SIALKOT - De gezamenlijke
stickfabrikanten in het Pakistaan-
se Sialkot hebben bij de FIH aan
de bel getrokken. De stickindus-
trie, goed voor 800.000 slaghouten
per jaar, vreest dat de invoering
van kunststof-sticks de werkgele-
genheid en het voortbestaan van
de fabrieken op het spel zet. Ver-
tegenwoordigers van diverse gro-
te merken hebben dat laten weten
tijdens een ontmoeting met Fm-
voorzitter Glichitch tijdens de
Champions Trophy in Lahore.

Opknapbeurt
De pijnlijke waarheid rond het eeuw-

feest van de KNHB en het voor de eerste
maal gezamenlijk optreden van dames en
heren op het hoogste niveau, is het onder-
maats functioneren van het Wagener sta-
dion. Omdat de WK-organisatie heeft ge-
kozen voor een hoofdstadion van 15.000
toeschouwers viel de accommodatie in
Amstelveen automatisch af. Comelis:
'Hierdoor werden de emotionele banden al
verbroken. Naast het clubhuis van Amster-
dam hadden wij een hoofdstadion gepland.
Denk aan een accommodatie zoals de ten-
nisbond die vorig jaar op het Malieveld in
Den Haag liet bouwen. Je zit onoverdekt,
dus bij slecht weer zitje bepaald slecht. Wij
hebben de hockeyclub Amsterdam omtrent
dit punt om een garantie en een bijdrage ge-
vraagd, maar de KNHB heeft nooit ant-
woord ontvangen. De gemeente Amster-
dam zegde 400.000 gulden toe voor de op-
knapbeurt van het Wagener stadion, maar
je moet zeker anderhalf miljoen spenderen
aan achterstall ig onderhoud aan de accom-
modatie, die voor rekening van Amster-
dam en Amstelveen is. Ons nationaal en in-
ternationaal hockeycentrum baart me ze-
ker zorgen. Het voldoet niet meer aan de
moderne eisen. Ruimtes voor dopingcon-
trole, voor de pers, voor de wedstrijdlei-
ding, meer overdekte zitplaatsen, parkeer-
gelegenheid en de verzorging voor de spe-
lers, zijn zonder twijfel onder de maat. In
Singapore, Maleisië en Australië zijn die
zaken veel beter verzorgd. Ik vind het voor
het zittende bondsbestuur een belangrijke
taak actie te ondernemen in dezen, zodat
we straks weer voorop kunnen lopen. Bij
een eventueel positief saldo na het dubbel
WK zullen wij zeker in Amstelveen inves-
teren. Als de kunstgrasmat voor 1998 aan
vervanging toe is, zorgen wij daarvoor.'

Vorige week zaterdag reisde de Austra-
liër Frank Yeend, die voorzitter is van de
materialen-commissie van de FIH, al naar
Sialkot. Hij voerde besprekingen met grote
fabrikanten als Dita, Malik, Ihsan, Gry-
phon en TK over de mogelijke invoering
van een FIH-goedkeuring voor sticks. Dat
zou betekenen dat er in de toekomst slechts
kan worden gespeeld met sticks die zijn
'gekeurd' door de FIH. 'Om een wildgroei
van materialen te voorkomen,' aldus
Yeend. 'In het tennis is de introductie van
het nieuwe materiaal heel snel gegaan. Wij
willen proberen om dat bij hockey in de
hand te houden. Dat hebben we ook aan de
fabrikanten verteld.'

SCHEIDS NIET
MEER WELKOM
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len en Hilversum scoorde. Toen stormden
woedende supporters het veld op.' André
Hafkamp: 'Scheidsrechter Koops schijnt
van een toeschouwer een tik gehad te heb-

. ben. Ik heb dat zelf niet gezien.' Willem
Smit heeft geen goed woord over voor de
betreffende scheidsrechter en ook de pas-
sieve houding van de andere arbiter zint
hem niet: 'Samen met Hilversum gaan we
actie ondernemen. Het gaat ons niet om de
rode kaarten of om de uitslag, maar die
scheidsrechter wil ik hier niet meer zien.'
André Hafkamp: 'Dat er twee spelers naar
het ziekenhuis moeten, is toeval. Maar die
derde rode kaart was een blunder van de
eerste orde.' Afgelopen maandag waren
geen van beide scheidsrechters voor com-
mentaar bereikbaar.

De stickfabriek va1l Grays in Sialkot behoort tot de
grootste in de wereld. Daar worden de houten sticks nu
nog met veel liefde gemaakt. Maar blijft dit zo? (Foto

Tabe Allema)

Onderzoek
De talloze fabrikanten, die in Sialkot

werk bieden aan zo'n 2000 mensen, maak-
ten hun bezwaren en angst voor de toe-
komst bekend aan de FlH. Zij vrezen niet
alleen het, ongetwijfeld kostbare, keu-
ringsvignet, maar ook een herhaling van
wat er destijds met de tennisrackets ge-
beurde. In vroeger tijden werden er duizen-
den tennisrackets in Sialkot gefabriceerd,

maar door de invoering van het kunststof
ligt die produktie al jaren stil. 'Toen het
kunststof in het tennis werd ingevoerd ging
dat zó snel, dat spelers, fabrikanten, de
markt en de sport zelf het niet bij konden
houden. Daar moeten wij voor oppassen,'
zegt Yeend. Hij heeft de fabrikanten echter
geen garanties gegeven voor de toekomst.
'Wij kunnen ons niet vastleggen. Als de
ontwikkelingen sneller gaan dan wij nu
denken, zullen we mee moeten. We kun-
nen uitzoeken wat de toekomst is en de fa-
brikanten helpen mee te gaan in die toe-
komst. We hebben afgesproken dat wij on-
derzoek doen en dat we binnen anderhalf
jaar met een uitslag komen. Wij delen de
zorgen van de industrie in Sialkot, maar we
kunnen niet achterblijven in de ontwikke-
ling van de moderne technieken,' aldus de
Australiër.

De FIH sluit op voorhand niet uit dat de
producenten in de toekomst zuil n moeten
betalen om het FIH-stempel op de sticks te
krijgen. Ook die bijdrage baart de fabrikan-
ten grote zorgen. 'De FlH zal ongetwijfeld
in navolging van bijvoorbeeld de FIFA, de

wereldvoetbalbond, bepaalde artikelen
wél en bepaalde niet gaan goedkeuren,' al-
dus Anwar Khawaja, directeur van Grays,
's werelds grootste stickfabrikant.

Prijsstijging
'Het geld voor de goedkeuring moet er-

gens vandaan komen en dus zullen de prij-
zen gaan stijgen. Het gaat misschien om
een paar dollar per stick en dat zal in de rij-
kere landen nauwelijks merkbaar zijn.
Maar in landen als India en Pakistan zal het
hockey dan nog meer schade oplopen.
Hockey leidt hier op lager niveau toch al
een kwijnend bestaan. Het is te duur voor
kinderen om op straat te hockeyen. Je hebt
per man één stick nodig om mee te kunnen
doen. Cricketten kun je met zo'n twintigen
als je één bat en één bal hebt. Dat zijn din-
gen die in het Westen vaak over het hoofd
worden gezien. Ik vrees datzo'n ingreep de
populariteit van hockey niet ten goede
komt in de armere landen. Niet alleen in
Azië, maar ook in Afrika en Zuid-Ameri-
ka. Dat lijkt me niet de bedoeling van de
FIH,' aldus Khawaja.

Het vervolg van het verhaal over het bedreigde voortbestaan van de Wassenaarse
hockeyclub Rood-Wit is in de vorige Hockey Magazine per ongeluk komen te ver-
vallen. Onze excuses hiervoor. De resterende tekst staat hieronder afgedrukt.

'Alleen die mededeling is al bedreigend voor de continuïteit van Rood-Wit,
want die kan ons veel leden kosten,' aldus Westermann. 'Wij moeten in mei aller-
lei verplichtingen aangaan bij de KNHB met betrekking tot volgend seizoen,
maar wij weten formeel niet of wij dan voldoende velden hebben om alle teams
aan de competitie te laten deelnemen. Op dit ogenblik zit de zaak in een impasse
en ik denk dat wij weer stappen moeten ondernemen, want de politiek wil geen
keuze maken. De raadsleden willen dat de drie partijen nog een keer rond de tafel

lgaan zitten en zelf een oplossing proberen te zoeken, maar ik vind dat de gemeen-
te zich aan haar taak onttrekt. Desalniettemin hoop ik dat de zaak snel afgewik-
keld wordt, want de gemoederen zijn tussentijds aardig hoog opgelopen.'

Openheid
Dat het bondsbestuur van Wim Cornelis

met de keuze van Utrecht niet aan de wens
van hoofdsponsor NCM voldeed, spijt de
hockeypraeses oprecht. Comelis: 'Als ik
het heel formeel stel: de NCM kan niet het
Nederlands elftal opstellen, maar dat lukt
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