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HANDBAL
KAMPIOENSGROEP

Bevo-doelman Markus Hammerschmidt kon een goede eerste helft na rust geen vervolg geven. FOTO LÉ GIESEN

Duur puntverlies Bevo
PANNINGEN

DOOR INGRID LEMMENS

W

ie na afloop
naar de rood
aangelopen
gezichten van
de Bevo- spelers keek, had de indruk dat het
seizoen voorbij was. De thuisploeg verspeelde dure punten en
het publiek baalde en morde duidelijk hoorbaar. Want weer ging
oud-trainer Piotr Konitz met zijn
Volendam er met de punten vandoor. „Als je naar de gezichten
kijkt, zou je inderdaad denken
dat alles klaar is. Dat is onzin. Het
zijn nog vier wedstrijden en dinsdag spelen we ook nog voor de
beker tegen Hurry Up”, klonk
Nick de Kuyper overtuigd.
Op de linkeropbouwer stond in
de eerste helft geen maat. Hij
schoot de bal vanuit alle hoeken

Targos Bevo Hc heeft zich zaterdag geen
goede dienst bewezen. In eigen huis verloor
de club uit Panningen van Volendam: 27-29. In
poule B is het ongekend spannend.
tegen de touwen. Bevo begon zeer
sterk. Binnen een mum van tijd
stond er een 5-1 voorsprong op het
bord, ook omdat de Duitse doelman
Markus Hammerschmidt een zeer
puike partij stond te keepen. De samenwerking met de dekking was
uitstekend en Volendam had moeite om te scoren.
Maar na een 13-11 ruststand ging het
minder. „In de tweede helft was de
samenwerking tussen mij en de
dekking minder sterk waardoor we
te veel doelpunten tegen kregen.
Ook waren er een aantal ongelukkige ballen die ik had moeten pakken”,
zei Hammerschmid, die goed Ne-

derlands spreekt. Dat hij zijn goede
optreden van de eerste helft geen
vervolg kon geven en tien minuten
voor tijd vervangen werd, irriteerde
hem. „Ik ben boos op mezelf, maar
ook op de dekking. Het is ontzettend
teleurstellend dat we thuis verliezen. Dit zijn dure punten, want nu
komen er vier zware uitwedstrijden: we moeten tweemaal naar
Hurry Up, waarvan morgen voor de
beker, en daarna tegen E&O en Volendam.
Dat Bevo het duel verloor kwam
mede doordat de thuisploeg een
aantal strafworpen en open kansen
mistte. Met nog anderhalve minuut

op de klok was het 26-28. Nusser
pakte een time-out, haalde de
doelman eruit waardoor er een
extra veldspeler binnen de lijnen
stond, maar vanuit de hoek faalde Jeroen van den Beucken in de
afronding en waren de punten
voor Volendam. „In de tweede
helft speelden we te individueel,
pas in de slotfase waren we weer
een team. Maar dan missen te
veel spelers essentiële ballen”,
baalde De Kuyper.
Toch werd de avond afgesloten
met een lach. Met dank aan oudtrainer Konitz: „Ik heb net met
Harold afgesproken dat we Hurry Up er samen uit knikkeren.”
• De Bevo vrouwen wonnen in de
eerste divisie met 27-17 van Bentelo. „We speelden niet top, want
het verschil had groter kunnen
zijn”, zei trainer Osvaldo Gomes.
„We laten hiermee wel zien dat
we te laag op de ranglijst staan.”

