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Na tien jaar afscheid van Bevo
Targos Bevo Hc
sluit het seizoen af
op een vijfde plek.
De thuisploeg won
het laatste duel van
Quintus: 38-32. De
wedstrijd stond in
het teken van
afscheid nemen.
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E

r vloeiden geen tranen, maar toch kregen
Bram Knippenbergh
en Nick de Kuyper zaterdag een mooi afscheid in sporthal de Heuf. Respectievelijk tien en negen jaar
speelden beide handballers in
het eerste team van Bevo. Er waren mooie woorden voor het
tweetal en na enig aandringen
werd Knippenbergh op de
schouders genomen. „Het is
klaar. Ik voel me goed, maar het
is genoeg geweest. Dit is het juiste moment om te stoppen”, vertelde de verdedigingsspecialist.
Het was een beslissing waar hij al
een aantal jaren mee in zijn hoofd
rondliep. „Handballen bij Bevo
was voor mij een tweede baan. Ik
werk sinds mijn negentiende
fulltime en op een gegeven mo-

Bram Knippenbergh wordt op de schouders genomen. FOTO STEFAN KOOPMANS
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ment is de combinatie te veel. Ik ga
nu lekker ballen in het derde. Kijken
of me dat bevalt.”
Dat is een andere keuze dan De Kuyper maakt. De linkeropbouwer
kiest voor de sportieve uitdaging bij

Tongeren. „Ik was toe aan een nieuwe stap. Ik heb veel meegemaakt bij
Bevo en uiteindelijk het hoogst haalbare in 2014 met de landstitel. Dat
was prachtig”, keek hij terug. Ook
voor Knippenbergh was dat het
hoogtepunt in zijn loopbaan. „Als
underdog kwamen we in de finale en
versloegen we Lions in eigen huis. Ik
denk nog vaak aan dat moment terug.” Het duo baalde dat ze nu af-

scheid namen met een teleurstellende vijfde plek. „Met een
prijs was mooier geweest”, was
Knippenbergh eerlijk.
Naast het tweetal werd ook afscheid genomen van Rik Elissen
(vertrekt naar BFC), Max de
Lange (tweede team) en trainer
Harold Nusser.
• Bevo 2 verloor het laatste duel
van Aristos met 29-23.

