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HANDBAL

‘Ik ben maar ggestopt met coachen’
EINDHOVEN
DOOR INGRID LEMMENS

De handbalsters van Targos
Bevo Hc zijn de nacompetitie
dramatisch gestart. In
Eindhoven werd met ruime
cijfers verloren van PSV: 29-19.
De eerste 25 minuten van de wedstrijd PSV-Bevo was er helemaal
niets aan de hand. Beide ploegen
waren aan elkaar gewaagd en hielden elkaar netjes in evenwicht. In de
slotfase van de eerste helft wist PSV
een klein gaatje te slaan (16-13). „Wat
er in de tweede helft gebeurt, ongelooflijk. Ik ben na vijf minuten maar
gestopt met coachen, want ik zag
dat het toch geen zin meer had”, foeterde Bevo-trainer Osvaldo Gomes.
De coach irriteerde zich mateloos
aan de instelling van zijn speelsters.
Hij vroeg zich dan ook openlijk af
waarom zijn team zo hard had ge-

Lisan van Hulten. FOTO BEVO
knokt om de nacompetitie te bereiken. „Het was totaal geïnspireerd
wat we lieten zien. Ik snap het niet,
we waren de laatste weken zo goed
bezig en hadden een omslag ge-

maakt. Dit verlies is onnodig, want
PSV was echt niet beter.”
In de tweede helft wist Bevo slechts
zes keer te scoren. Tal van ballen
gingen over, naast of werden recht
op de Limburgse doelvrouwe Dunja
Jetten gegooid. Toch wil aanvoerster Lisan van Hulten na de nederlaag niet van opgeven weten.
„Schrijf ons niet af. Wij kunnen het
veel ploegen lastig maken.” Woensdagavond speelt Bevo tegen ZAP.
De mannen van Bevo hebben de
clubeer een beetje weten te redden
door in de laatste thuiswedstrijd in
de kampioensgroep met 32-25 te
winnen van Hurry Up. „We hadden
onszelf iets te bewijzen, want we
hebben ondermaats gepresteerd”,
vond trainer Harold Nusser. Het
was een rare week voor Nusser nadat hij maandag kreeg te horen dat
de club niet met hem verder wilde.
Over vier weken speelt Bevo pas tegen Quintus voor plek vijf.

