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g
‘Duels om de gouden
ananas’
VENLO

DOOR INGRID LEMMENS

HandbaL Venlo heeft de eerste
kruisfinale verloren van Lions
2: 31-29. De Venlose vrouwen
wonnen van SEW (29-25), maar
eindigden desondanks als zesde.
Over twee duels scoorden de vrouwen van HandbaL Venlo en SEW
evenveel goals (53-53), maar omdat
SEW een uitdoelpunt meer noteer-

de, eindigt die ploeg als zesde. „Dat
is zonde, maar we hebben het al eerder laten liggen in de strijd om de
vierde plek”, zei trainer Richard
Curfs die na vier jaar afscheid nam
van Venlo en naar V&L vertrekt.
Naast hem vertrekt ook doelvrouwe Claudia Rompen. Zij gaat naar
Denemarken. En ook Carli Wagemans, Chantal Lokkart, Rosanne
Thijssen stoppen bij Venlo.
De mannen van Venlo-Swift hadden de kans om te winnen van Lions

2, maar verloren uiteindelijk terecht volgens trainer Robin Gielen.
„In de beginfase overliepen ze ons
(2-9), maar na wat omzettingen konden we er een echte wedstrijd van
maken. Na rust was het heel spannend en het verschil nooit meer dan
twee.” De ploeg van Gielen speelde
puur voor de eer. „Duels om de gouden ananas. Leuk dat je als winnaar
volgend seizoen later mag instromen in het bekertoernooi, maar die
beker ga je toch niet winnen.” Bij

Venlo werd afscheid genomen van
een aantal spelers. De opvallendste
namen zijn Marcus Granberg en
Rob Blommers. Gielen: „Dat is heel
triest, ze zijn nog zo jong, maar blessures dwingen hen om te stoppen.”
• Targos Bevo Hc sloeg een eerste
slag om het teleurstellende seizoen
alsnog als vijfde af te sluiten. De
ploeg van trainer Harold Nusser
won met 29-27 van Quintus. De talenten van Bevo speelden gelijk (3030) tegen Aristos in Amsterdam.

