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WEGGESPEELD Vrouwen Crusaders worden van het veld geblazen

Jumpers wint knot
knotsgek thuisduel
door Marcel Joosten
BASKETBAL – Het was een wedstrijd
om heel snel te vergeten. Maar
voor Jumpers toch lekker dat de
punten in Venray bleven. De ploeg
van Tristan Lammertz Van Bueren
won met 69-63 van Aeternitas dat
op papier een sterkere ploeg heeft
maar in de praktijk als een papieren tijger acteerde.
Alle partijen waren het over
eens dat de Limburgse derby geen
schoonheidsprijs verdiende. Hotsknots Begoniabasketbal met veel

fouten, balverlies en missers. En
dan duurde het holderdebolder evenement ook nog eens ruim twee
uur. Spitsroede lopen derhalve
voor coaches en toeschouwers. Tim
Peeters van Aeternitas. „Ik verbaas
me er steeds over dat wij onze kwaliteit niet benutten. We gooien die
bal er gewoon niet in. En dan laten
we Jumpers ook nog eens in het
tweede kwart weglopen. We laten
hier dure punten liggen.” Zijn tegenstrever Lammertz Van Bueren
verbaasde zich ook over het spel.
„Het was erg matig maar wij waren

net iets scherper in de duels en net
iets beter in de afwerking. In de
slotfase komen we eigenlijk nog
goed weg. Aeternitas bracht met
driepunters de marge terug naar
zes punten en had ook drie keer de
kans om het gat te dichten. Ongelooflijk hoe gemakkelijk wij de bal
verspelen.” Het was vooral te danken aan de Venrayse luchtmacht
die op belangrijke momenten cruciale rebounds pakte dat de punten
in de Wetteling bleven. „Er zit veel
meer in beide teams maar dan
moet het wel rustiger worden tus-

sen de oren”, was de conclusie van
beide coaches.
De vrouwen van de Crusaders
werden in Deurne tegen koploper
Pioniers met 82-38 van het veld geblazen. De jonge thuisploeg zette
de gasten vanaf de eerste sprongbal
onder grote druk. Na één kwart
was de stand al desastreus (23-9) en
bij de rust konden de Venlose vrouwen zich opmaken voor een forse
oorwassing (51-20). Het derde
kwart werd nog wel gewonnen
(8-9) maar in het slotfase werden
de Crusaders weer overklast.

