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Cirkelspeler Niek Jordens wordt door de verdediging van Volendam hardhandig aangepakt. FOTO LAURENS EGGEN

HANDBAL

Vijfde plek en nederlaag slecht
voor moreel handballers Bevo
Derde, vierde of vijfde worden. Daar draaide het om in
Panningen. Bevo Hc verloor van Volendam (25-33) en
werd de vijfde Nederlandse ploeg in de BENE-League.
PANNINGEN
DOOR INGRID LEMMENS

De poule-indelingen voor de playoffs om het landskampioenschap
vlogen door de sporthal zaterdagavond in Panningen. Mobiele telefoons werden gecheckt en overal
werd gerekend. Behalve op het veld
uiteraard. De beide teams gingen
gewoon voor de winst en hielden
zich niet bezig met ingewikkelde rekenmodellen.
Bevo verloor, wat betekent dat ze als
vijfde Nederlandse ploeg in de BENE-League eindigen en voor het
landskampioenschap in poule B terechtkomen samen met Hurry Up,
Volendam en eredivisionist E&O.
„Dat is dezelfde poule als we hadden

gewonnen en dus derde waren geworden. Maar dat laatste had ik uiteraard liever gehad”, zei speler
Toon Leenders. Dat de vierde plek
recht gaf op een ‘makkelijkere’
groep interesseerde Leenders weinig. „Als je kampioen wilt worden,
en dat willen we, moet je van iedereen winnen. Je komt de sterkste
ploegen uiteindelijk toch een keer
tegen.” Leenders baalde van de nederlaag. Tot de rust kon de thuisploeg meekomen met Volendam
(15-17 ruststand), maar in de tweede
helft gaven de Noord-Hollands gas
en liepen ze flink uit. „We worden
hiermee even flink met de neus op
de feiten gedrukt. Dat het niet vanzelf gaat. Wedstrijden winnen, begint met hard werken. We waren na

de winterstop bezig aan een goede
reeks en daar komt nu een einde
aan. Het vertrouwen dat we de afgelopen weken als team hadden opgebouwd lijk je nu in één duel weer
weg te gooien.” Desondanks staat
Bevo er niet héél slecht voor beseft
ook Leenders. „We hebben laten
zien dat we van de bovenste ploegen
kunnen winnen. Blijft overeind dat
dit verlies en de vijfde plek niet goed
zijn voor het moreel.”
Trainer Harold Nusser kon de visie
van Leenders beamen. „Het was
een teleurstellende avond. We
speelden niet zoals we ons hadden
voorgenomen. Dat we met acht
doelpunten verschil verloren hebben, is niet eens geflatteerd. Voor de
poule maakt het niets uit, maar
Toon heeft gelijk: dit is slecht voor
de moraal.”
Komend weekend is Bevo vrij vanwege de Final Four. Op 4 maart start
de ploeg met een thuiswedstrijd tegen E&O.

