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HANDBAL

Foutenfestival kost Bevo zege
Foutenfestiv
De eerste
Limburgse
handbalderby van
dit seizoen is
wederom
gewonnen door
OCI-Lions. In
Panningen wonnen
de Zuid-Limburgers
met 34-29 van
Targos Bevo Hc dat
de fouten keihard
afgestraft zag
worden.

PANNINGEN
DOOR INGRID LEMMENS

W

aarom Lions
deze
wedstrijd wint?
Bevo-aanvoerder Pim
Augustinus herhaalt de vraag en
zucht eens diep na de wedstrijd.
„Ik denk omdat wij er een foutenfestival van maken. We maakten
ontzettend veel aanspeelfouten
en leden balverlies en dan weet je
dat Lions dat keihard afstraft.”
De thuisploeg begon dramatisch
aan de derby in een matig gevulde sporthal omdat even verderop in Helden de Parkfeesten werden gevierd. Daarom was het
duel ook een uur vervroegd. Binnen vijf minuten keek de ploeg tegen een 4-0 achterstand aan.
Even leek het een afstraffing te
gaan worden, maar na een timeout van trainer Harold Nusser
herpakte Bevo zich. Onder aanvoering van aanvoerder Augustinus, die op de rechterhoek
speelde, omdat zowel Sonni de
Jonge en Peter Lambert geblesseerd waren, kwam Bevo op gelijke hoogte: 6-6.
Voor de neutrale toeschouwer
ontpopte zich een geweldige
wedstrijd. Het spel golfde gigantisch snel op en neer, er vielen
ontzettend veel doelpunten
want bijna elke aanval was raak
en aan beide kanten werden er

Nick de Kuyper wordt keihard aangepakt in de dekking van Lions door EphrahimJerry, Ivo Steins en Lino Janssen. FOTO ERMINDO ARMINO
veel fouten gemaakt. Tot vijf minuten voor rust werd het verschil nooit
groter dan een treffer voor een van
de beide ploegen. Toen Lions-speler
Rob Schmeits tegen een dubbele
tijdstraf aanliep en Bevo moest profiteren, gebeurde juist het tegenovergestelde. In overtal verspeelde
de ploeg tot driemaal toe knullig de
bal en Lions strafte dat genadeloos
af met snelle tegenaanvallen. Gevolg: een 17-20 ruststand voor de
gasten uit Sittard-Geleen. Nusser
zag het hoofdschuddend aan. „Dat
was het punt om de wedstrijd om te
draaien na onze slechte start, maar

daar laten we het liggen.”
Toch zag Nusser in de tweede helft
zijn ploeg opnieuw veerkracht tonen. Via 17-21 kwam Bevo door een
treffer van Max de Lange een kwartier voor tijd terug tot 24-25. Dat zag
ook Lions-trainer Mark Schmetz
die van defensieve tactiek veranderde en dat bracht Lions uiteindelijk de zege. Bevo had geen antwoord meer en moest lijdzaam toezien hoe de landskampioen kon
uitlopen naar 24-30 en de wedstrijd
gespeeld was. „Dat we van Lions
verliezen, moeten we bij onszelf zoeken. Dat is niet omdat zij zo fantas-

tisch speelden”, was Augustinus
eerlijk. „Zij stonden als een collectief in de dekking en pakten heel


Vorig seizoen hadden
we een ongeslagen
thuisstatus. Het is
zonde dat je die zo
vroeg al kwijt bent.
Pim Augustinus

goed aan waardoor wij geforceerd
moesten schieten. Dan verlies je de
bal en kan Lions hun geliefde spelletje met de snelle tegenaanval spelen.”
Ook Rik Elissen vond dat hij en zijn
teamgenoten te veel fouten maakten. „We liepen de hele wedstrijd
achter de feiten aan. We kwamen
steeds terug, maar op de belangrijke momenten ging het weer mis.”
Toch denkt hij niet dat Lions verder
is dan Bevo of meer ervaring heeft.
„Wij hebben ook spelers die hier al
een eeuwigheid rondlopen of ervaring in de Bundesliga hebben. Het

was gewoon niet goed genoeg.”
Nusser stond na afloop met een
dubbel gevoel. Hij zag bij Lions
een aantal spelers die hij had opgeleid het zeer goed doen. „Dat
maakte het een speciale wedstrijd, want het is wel mooi om te
zien hoe die jongens zich ontwikkelen, maar als trainer van Bevo
baal ik uiteraard.”
Augustinus baalde vooral ook
dat Bevo zo vroeg in het seizoen
al de ongeslagen thuisstatus
kwijt is. „Vorig seizoen waren we
in eigen huis ongeslagen. Het is
zonde dat je dat zo weggeeft.”

