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HANDBAL

Bevo zet weg omhoog in
AALSMEER
DOOR INGRID LEMMENS

Targos Bevo Hc wist
zaterdag de tweede zege op
rij te boeken. Aalsmeer werd
met 28-25 verslagen.
‘Nu de stijgende lijn doortrekken, want een zwaluw...’ twitterde trainer Harold Nusser gisterochtend na de zege op Aalsmeer.
De oefenmeester wil daarmee
waken voor te veel euforie. „We
hebben nu wel twee keer gewonnen, maar dat is nog geen garantie voor de komende wedstrijden. Het wil nog niet zeggen dat
we er nu zijn en zaterdag tegen

Sasja weer twee punten pakken.”
Die intentie is er in elk geval wel binnen de ploeg. Tegen Aalsmeer kon
Nusser weer een beroep doen op
Sonni de Jonge. En de rechterhoekspeler liet zien ontzettend belangrijk voor de ploeg te zijn. „Sonni
scoorde vier keer, maar is daarnaast een belangrijke aanjager in
het veld. Hij brengt iets extra’s. Het
is heel mooi om te zien met hoeveel
power hij speelt. Hij had een belangrijk aandeel in de overwinning.”
Bevo begon sterk aan het duel in de
Bloemenstad. In de eerste helft kon
de ploeg uitlopen naar een 11-6 tussenstand, maar die ruime voorsprong wist de ploeg niet vast te
houden. „We kregen een fase waarin

we een aantal tijdstraffen kregen
en ballen begonnen te missen.
Hierdoor kon Aalsmeer terug in
de wedstrijd komen, mede door
Kevin Hooijman waarop we geen
grip hadden.”
Beide ploegen gingen rusten met
een 15-13 stand op het scorebord.
Na rust wist Bevo de voorsprong
vast te houden. De ploeg verzuimde echter om de score te
vergroten. „Het verschil had zeker veel groter moeten zijn. Doelman Markus Hammerschimdt
had een aantal goede reddingen.”
Volgende week wacht Sasja en
na het interlandweekend hoopt
Nusser weer te beschikken over
Peter Lambert en Robin Jansen.

