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NEDERLAAG Veel basisspelers afwezig door blessures

Vreemdenlingenlegioen
Jumpers mist kwaliteit
door Marcel Joosten
BASKETBAL – Voor Jumpers dreigt

het seizoen al in een vroeg stadium
een martelgang te worden. De
ploeg van Tristan Lammerz Van
Bueren verloor in Stramproy kansloos van Aeternitas. Het vervelende
voor de ploeg uit Venray is dat deze 80-58 nederlaag niet op zich
staat en de komende weken een
vervolg krijgt.
„Dit is gewoon botte pech voor
ons”, baalde de Jumperscoach. „We
missen drie basisspelers langdurig
en daar is na een fors ongeluk waarbij een van onze spelers op de fiets
werd aangereden, een vierde zware
blessure bijgekomen. En dat in een
periode waarin we op papier juist
de punten kunnen pakken om ons
enigszins in het linkerrijtje te spelen.” De promovendus had voor
het duel tegen Aeternitas een greep
in de club gedaan en uit verschillende teams een vreemdelingenlegioen samengesteld. Dat legioen
met spelers uit het tweede en uit
de jeugd deed het in het eerste
kwart helemaal niet onverdienstelijk. Ook in het tweede bedrijf
hield de mix van jong en oud zich
redelijk staande in de Grenslibel.
„In de tweede helft wordt het
krachtsverschil duidelijk uitgedrukt
in cijfers. Wij komen dan snelheid
en kracht te kort. Aeternitas heeft
gewoon een mooie ploeg met spelers die fundamenteel goed zijn geschoold. Jong en doeltreffend en
daar konden wij in de tweede helft
weinig tegenover zetten.”
Net als voor de mannen van Jumpers wordt dit seizoen ook voor de
vrouwen van de Venlo Crusaders
een zware kluif. De ploeg van Patrick Koopman verloor opnieuw
kansloos. Dit keer waren het de jonge benen van BBC in Valkenswaard
die de Venlose routiniers de das
om deden. De Crusaders verloren

Aanwijzingen tijdens een time-out van de Jumpers.
met 61-45, een nederlaag die vooral
in het derde kwart op het bord
kwam. In de pauze stonden er nog
geruststellende cijfers op het scoreformulier. Een voorsprong van
22-24 die in het derde kwart in een
flits verdween. BBC was sneller, feller en vooral effectiever. Patrick
Koopman goochelde met zijn defensies maar kreeg geen vat op de
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snelle thuisploeg. „Zo zal het een
moeilijk seizoen worden voor ons.
Ik wil graag tempo spelen met veel
agressie in de verdediging. Maar onze ploeg kan dat niet of niet meer.
We komen steeds een stap te laat
en ook in de aanval gaat het te vaak
te traag. We houden het dit keer
één helft vol maar BBC was gewoon te sterk.”

