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PUNTLOOS Kommer en kwel bij mannenploeg uit Stramproy

Aeternitas knokt zich naar winst
De vrouwen van Aeternitas
mochten na de sportieve
‘burenruzie’ tegen BS Weert
eindelijk de eerste punten
bijschrijven en zijn nu samen met drie andere Limburgse ploegen houder van
de rode lantaarn.
Van onze correspondent

I

n eigen huis wonnen de dames van Paul Gielen met 72-62
van de Weertse gasten die het
Aeternitas in de tweede helft
nog knap lastig maakten.
Het was dan ook een wedstrijd
met twee gezichten. Een eerste
helft met temporijk en attractief
basketbal, gevolgd door twee kwarten met puur vechtbasketbal. Paul
Gielen kon echter leven met de
kwaliteitsimpasse van de tweede
helft. ,,We hebben de eerste twee
punten binnen en dat was even het
belangrijkste. Op basis van de eerste helft vind ik ook dat we de zege
verdiend hebben. We omzeilden
vakkundig de Weertse pressverdediging en scoorden maar liefst 42
punten. Het was heerlijk rennen.
Fast-break-basketbal. Leuk voor het
publiek en gemakkelijk te
coachen.” In het derde kwart gooiden de gasten de wedstrijd in het
slot. De defensie werd scherper,
het tempo zakte naar een lager ni-

Imke Gerits (l) van Aeternitas in gevecht om de bal met Anna Sendar van BSW.
veau en BSW krabbelde overeind.
Vechtend om elke meter parket
kwam de jonge Weerter ploeg met
de minuut dichterbij. Aeternitas
kwam daarnaast in foutenlast en
na drie kwarten was de marge terug naar vijftien punten (54-39) De
angst sloeg toe bij de ploeg van Gielen. ,,Paniek, vermoeidheid en fou-

tenlast. Een vervelende mix. Ze legden ons het vuur aan de schenen”.,
blikte de coach terug op die spannende fase. BSW pakte het momentum en kwam terug tot 62-54.
Toch keerde vlak voor tijd de rust
terug bij de thuisploeg die de wedstrijd in het slotakkoord toch nog
soeverein naar zich toe trok. Bij de
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mannen van Aeternitas blijft het
kommer en kwel en loopt het nog
voor geen meter. De nog puntloze
brigade van het coachduo Caris en
Hendrikx verloor in Heeze met
64-48 van middenmoter BC Heeze.
,,Totale chaos en als het even tegen
zit dan gaan de koppies omlaag”,
verzuchtte Hans Caris.

