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Personele malaise bij Aeternitas
ALLESKUNNER Mannen Stramproy stuiten op ongrijpbare reus

door Marcel Joosten

BASKETBAL – De vrouwen van Aeter-
nitas werden in het eerste kwart te-
gen BC Lieshout al op forse achter-
stand gezet (9-23) en verloren kans-
loos met 44-71. Het is dit seizoen
een boeiende strijd in de overgangs-
klasse. Achter de ongeslagen koplo-
per Tantalus is het elke week stui-
vertje wisselen. Het verschil tussen
plaats twee en plaats acht is maar
een schamele twee punten. Het ver-
schil tussen een keer winnen of ver-
liezen. ,,We kunnen goed meedoen
voor de bovenste plaatsen, maar

dan moeten we wel compleet zijn,’’
orakelt Tim Peeters over de ijzeren
wetten in de sport. Aeternitas trad
in eigen huis zwaar gehavend aan
en moest zelfs een speelster opstel-
len die dit seizoen nog geen trai-
ning had gevolgd. Andere verplich-
tingen en blessures zorgden voor
de personele malaise. De gehele as
van het team, van spelverdeelster,
forwards tot center, was gekraakt.
In elke linie werden de starters ge-
mist. ,,Het frappante was dat we
ook nog eens heel veel kansen kre-
gen die we jammerlijk misten. Al-
leen al op de vrijeworplijn lieten

we maar liefst veertien punten lig-
gen. Daarom vind ik het verschil
aan de hoge kant en de uitslag ge-
flatteerd.” De mannen van Aeterni-
tas traden in Sint Oedenrode aan
tegen BV Rooi, een tegenstander
waar volgens de statistieken van ge-
wonnen kon worden. Dat het an-
ders verliep was te wijten aan de
aanwezigheid van een alleskunner
bij de thuisploeg. Mladen Filipan,
een 2.10m lange reus, schoot de
punten binnen vanonder het bord
maar ook vanachter de driepunts-
cirkel. ,,Hij schoot maar liefst
twaalf driepunters binnen en was

door niemand bij ons te stoppen”,
baalde coach Hans Caris die ge-
noeg lichtpunten bij zijn ploeg zag
maar de winst nooit binnen hand-
bereik kreeg. Zijn ploeg verloor uit-
eindelijk kansloos met 85-66. In
Boshoven hadden de reserves van
BSW moeite met Dunatos uit
Meerssen. De ongeslagen koploper
van de hoofdklasse won met 71-62,
maar stond twee minuten voor tijd
nog op gelijke hoogte (62-62) met
de Zuid-Limburgers. Dunatos
schrok van de winstkansen, maar
verder dan dromen over een zege
kwam de ploeg uit Meerssen niet.


