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HANDBAL

Bevo pi
piekt op juiste moment
PANNINGEN
DOOR INGRID LEMMENS

Targos Bevo Hc heeft in de
eerste speelronde in de
kampioensgroep goede zaken
gedaan. E&O werd thuis
verpletterd (35-15), terwijl de
concurrentie gelijkspeelde.
Natuurlijk is er nog niets gewonnen
en is E&O de zwakste broeder uit de
poule van vier, maar het was een
overwinning die mierzoet smaakte.

Later op de avond kwam namelijk
het bericht dat Hurry Up en Volendam gelijk hadden gespeeld: 27-27.
„Je strijdt met drie ploegen voor
twee plekken en dan is het lekker
dat de concurrentie in de eerste
speelronde al puntverlies lijdt”, zei
trainer Harold Nusser. „Of het ook
gunstig is? Als we volgende week
winnen van Volendam, dan zeg ik
daar volmondig ja op. Want dan sta
je al drie punten voor op Volendam.”
Bevo had zaterdag geen enkele
moeite met E&O. Een zeer groot

pluspunt vond Nusser dat zijn ploeg
de hele wedstrijd gas bleef geven.
„Alleen de eerste minuten na rust
waren we even niet scherp, maar de
rest van het duel hebben we geen
moment verslapping getoond.”
Bevo lijkt op het juiste moment te
pieken. „Na een moeizame start van
het seizoen was de Final Four van de
BENE-League al snel uit zicht.
„Vanaf december hebben we onszelf
in vorm gespeeld met alleen een uitglijder tegen Volendam. Het moet
nu gebeuren, want het zijn maar zes

wedstrijden. Je kunt niet zeggen:
we pieken straks, want dan heb je
wellicht de boot gemist”, aldus Nusser.
Oud Bevo-speler Freek Gielen
schrok van het enorme niveauverschil. „Wij hebben het met E&O dit
seizoen in de eredivisie misschien
wel te makkelijk gehad. Het verschil
was heel groot. Al speelden wij wel
dramatisch slecht.”
• Bevo 2 begon minder goed aan de
nacompetitie van de eredivisie. Van
Aalsmeer 2 werd verloren: 28-21.

