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Bevo-spelers Toon Leenders en Nick de Kuyper proberen Ivo Steins van Lions af te stoppen. FOTO BAS QUAEDVLIEG

weerspi
Derby weerspiegelt
t seizoen
Lions klopte in een van de saaiste derby’s van de laatste
jaren Bevo met 30-20. Waar de Zuid-Limburgers weer
meestrijden om de prijzen, zit Bevo in een diepe crisis.
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V

oor Bevo-trainer
Harold Nusser
moet het een zeer
pijnlijke rentree
zijn geweest in
Fitland XL. De
man uit Born stond vorig seizoen
nog aan het roer bij Lions 2 en
was kandidaat om Monique Tijsterman op te volgen bij het eerste, maar het bestuur koos uiteindelijk voor Mark Schmetz.
Daarop ging een teleurgestelde
Nusser bij rivaal Bevo aan de
slag. Het bestuur van de ZuidLimburgers zal na een krap half
jaar met een glimlach constateren dat ze de juiste keuze hebben
gemaakt. Schmetz heeft Lions,
ondanks het vertrek van zeven

spelers, aan de top kunnen houden.
Door de winst op Bevo werd weer de
koppositie in de BENE-League ingenomen en lijkt plaatsing voor de
Final Four een kwestie van tijd.
Nusser, die Martin Vlijm opvolgde,
zit in een heel ander parket. Bevo is
geen schim van de ploeg van de laatste jaren, die vorig seizoen bijna de
landstitel pakte ten koste van Lions.
Met slechts twee spelers die hun
heil ergens anders zochten, mag je
veel meer verwachten van de Panningers, maar een beschamende
tiende plaats is na veertien duels het
verdict. En dat is een hard gelag.

Ommekeer
Nusser had gehoopt dat juist in het
hol van de leeuw de ommekeer zou
volgen, maar dat zat er nimmer in.
De thuisploeg hoefde enkel in de beginfase de bezoekers naast zich te
dulden, maar stond altijd aan de

goede kant van de score. Een mindere fase net voor de rust bezegelde eigenlijk al het lot van Bevo: 14-10. De
ploeg mistte te veel kansen, terwijl
bij Lions, de laatste weken wisselvallig presterend, de dekking weer
als vanouds stond. Aanvallend kan
de formatie altijd terugvallen op
schutters Joao Ramos en Joris


Vijf nederlagen op rij:
het lukt ons gewoon niet
om dit te doorbreken,
terwijl de sfeer binnen
de ploeg wel goed is.
Bevo-speler Nick de Kuyper

Baart, samen goed voor dertien
treffers.

Structuur
Schmetz slaagt er met vallen en opstaan in om zijn ploeg naar zijn hand
te zetten. Het spel is minder spectaculair dan vorig seizoen, en daarom
zijn de toverwoorden nu structuur
en discipline. De afgelopen weken
waren die woorden even wat minder prominent aanwezig, nu stonden ze weer met koeienletters geschreven. Bij de bezoekers was het
weer niets.
Na de rust gingen de kopjes steeds
meer hangen en kon Lions uitlopen
naar een ruime zege. Nusser had, na
het vroege uitvallen van Niek Jordens, nog slechts drie spelers op de
bank. De coach mag dan stellen dat
er niets aan de hand is, wie Bevo zag
spelen, weet wel beter. De ploeg is
als een jong eendje; vaarde blind
achter moeder aan de laatste jaren,
maar nu moeder er niet meer is en
het er alleen voor staat, verzuipt het
hopeloos.
• Handbalploeg Houten vocht zaterdag voor de laatste kans om nog

bij de top twee te eindigen in de eredivisie. Die hoop werd door OCI-Lions 2 vakkundig de grond ingeboord: 29-35. Pas in het laatste
kwartier sloegen de bezoekers toe.
„Zij moesten komen en wij profi-

teerden daar goed van” gaf coach
Bart Hofmeyer aan.
Door de twee punten vergroot
Lions 2 de voorsprong op nummer vier Houten naar vijf punten.

