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Toon Leenders van Bevo vecht aan de cirkel een pittig duel uit met Adam Barnyak (links) van Tongeren. FOTO LE GIESEN

Bevo stunt tegen koploper
PANNINGEN
DOOR INGRID LEMMENS

H

oe vaak zat het
voor Bevo dit seizoen al niet tegen?
Coach
Harold
Nusser zag regelmatig een goede wedstrijd in de
slotfase uit de handen van zijn
ploeg glippen. Het zorgde voor
een gebrek aan zelfvertrouwen
en een sportieve crisis in Panningen. Maar de Limburgse Handbal Dagen, een week rust en
daarna een goede trainingsweek
hebben het team goed gedaan.
Bevo speelde in eigen huis zaterdagavond een zeer sterke eerste
helft. Met 16-12 ging Bevo rusten
en die voorsprong was de verdienste van de hele ploeg. Als
Nusser gevraagd wordt een uitblinker te noemen, antwoordt
hij: „Nick de Kuyper.” De linker-

Targos Bevo Hc is 2017 begonnen met een
overwinning. In de BENE-League stuntte de
ploeg door koploper Tongeren met verlies
terug naar België te sturen: 23-21.
opbouwer was bepalend in de eerste helft met zijn doelpunten, maar
ook in het samenspel met het team.
In de tweede helft leek het als zo
vaak al dit seizoen dan toch weer
mis te gaan. Koploper Tongeren
kwam terug in de wedstrijd en door
de beperkte wisselmogelijkheden
bij Bevo had de thuisploeg het moeilijk. „We werden wat onnauwkeuriger na rust en daardoor werd het
erg spannend. Dat was onnodig,
want als we op dezelfde voet waren
verder gegaan als in de eerste helft,
dan was er niets aan de hand geweest”, analyseerde Nusser. „Toch
lieten de jongens zien stappen ge-

maakt te hebben. Waar we het eerder dit seizoen het vaak mis zagen
gaan, gebeurde dat nu niet.” Nusser
zag met een 22-21 tussenstand in de


Waar we het eerder dit
seizoen vaak mis zagen
gaan, gebeurde dat nu
niet.
Bevo-trainer Harold Nusser

laatste minuut zijn ploeg de rust
bewaren en ondanks de tijdsdruk een lange aanval spelen.
„Dat deden we goed en ons geluk
was dat de bal er nu wel in ging.
Op andere momenten gebeurde
dat vaak niet. Het is jammer dat
we geen goede tweede helft spelen, maar dat we nu het geluk afdwingen en deze wedstrijd winnen, geeft veel zelfvertrouwen.”
• Ook het tweede team van Bevo
pakte een zege. Het won in de
eredivisie met 39-31 van HARO.
De vrouwen van Bevo wonnen de
belangrijke wedstrijd in de eerste divisie tegen DSS (27-19) en
kruipen weg uit de onderste regionen. „Door zenuwen begonnen
we stroef, maar na een 4-9 achterstand bogen we het om naar
13-9. Hiermee is deel één van de
missie geslaagd. Volgende week
deel twee. Dan wacht Hercules”,
zei trainer Osvaldo Gomes.

