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Vroeg einde aan dramatisch seizoen
Het seizoen is
klaar voor Targos
Bevo Hc. De ploeg
van trainer Harold
Nusser greep
afgelopen zaterdag
in Volendam naast
de laatste strohalm
en verloor met
29-26. Geen
kruisfinales dus.
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E

r valt een stilte. Bevotrainer Harold Nusser
denkt na over de vraag
hoe hij het seizoen zou
willen omschrijven.
Na enige aarzeling zegt hij: „Het
seizoen van de gemiste kansen.
Het was elke keer net niet. We
konden vaak lang goed meekomen, maar na zestig minuten
stond Bevo met lege handen.”
Datzelfde scenario speelde zich
ook zaterdag af. Voortvarend
van start gaan, een ruime voorsprong opbouwen (10-4), maar in
de tweede helft als een kaartenhuis in elkaar storten. Geen zelfvertrouwen, te veel persoonlijke
fouten en het missen van gigantische kansen zorgden week na
week ervoor dat de Bevo-spelers
nu een lange zomer tegemoet
gaan.
Na een 12-16 ruststand leek er
niets aan de hand, zag ook de
trouwe Bevo-aanhang die met
een flinke groep naar het Palingdorp waren gekomen. Ze
schreeuwden de longen uit hun
lijf, maar aanschouwden met
lede ogen hoe het na rust misging. Via 16-21 wist de thuisploeg
te naderen tot op twee treffers
(20-22). Nusser greep in met een
time-out, maar zag Volendam
desondanks gelijkmaken (23-23)

De spelers van Bevo zitten teleurgesteld op de bank na de nederlaag in Volendam en de daarmee gepaard gaande
door zeer overhaast spel van zijn
mannen en daardoor dom balverlies. De gelijke stand zorgde dat Volendam er weer in geloofde en uitliep naar 27-23 met nog vijf minuten
op de klok. „We verliezen hiermee
voor de vierde keer van Volendam”,
wist Nusser, die ook volgend jaar bij
Bevo blijft.
Terwijl in sporthal Opperdam een

feestje losbarstte omdat Volendam
zich wel plaatste voor de kruisfinales, dropen de Bevo-spelers met
zure gezichten af. Ongeloof, boosheid en teleurstelling zorgden voor
een mineurstemming.
Na een mislukte BENE-League
moest en zou Bevo de finale om de
landstitel halen. Dat bleek slechts
een droom. Het seizoen 2016/2017

gaat de boeken in als de meest dramatische jaargang van de afgelopen
jaren.
In Panningen zullen de koppen bij
elkaar moeten worden gestoken om
de nare smaak snel weg te spoelen.
De vraag hoe dit kon gebeuren,
hangt als het zwaard van Damocles
boven sporthal de Heuf. De blik zal
echter alweer snel op volgend sei-
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zoen gericht moeten worden. Dan
mag Nusser sowieso rekenen op de
terugkeer van Dario Polman en ook
Robin Jansen en Markus Hammerschmidt hebben aangegeven te blijven. Nick de Kuyper vertrekt daarentegen naar Tongeren en Rik Elissen keert terug naar het naar de
eredivisie gepromoveerde BFC.
Wat betreft de rest van de selectie is

alles nog in het ongewisse. Sonni
de Jonge wordt net als voorgaande jaren gelinkt aan Volendam en
international Jeroen van den
Beucken lonkt naar een buitenlands avontuur.
• Bevo 2 verloor gisteren de derby van Lions 2: 25-28. Zes blessures braken de ploeg van Rob van
Bokhoven in de slotfase op.

