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AFSCHEID Handballer Geert van de Goor stopt na acht seizoenen bij Bevo, maar twijfelt over toekomst

Nooit meer wedstrijdkrNooit meer wedstrijdkriebels
Na acht seizoenen
Eurotech Bevo Hc
vindt Geert van de
Goor (24) het mooi
geweest. Hij stopt
met handballen. Of
toch niet helemaal.
„Misschien komt er
nog een club, anders
ga ik bij mijn
vrienden in Oss
handballen.”

door Ingrid Lemmens

HH ij liet acht jaar geleden al-
les achter in het Brabant-
se Oss. Zijn hechte vrien-
dengroep, de boerderij

van zijn ouders en zelfs PSV moest
het zonder zijn steun doen, want
zijn seizoenskaart werd stopgezet.
Nu, acht seizoenen later, heeft hij
daar geen moment spijt van gehad.
Sterker nog: Van de Goor groeide
uit van handbaljonkie tot regisseur
op de middenopbouwpositie bij Be-
vo. „Het voelde niet als achterlaten,
maar ik heb er wel veel voor moe-
ten laten. Mijn vriendengroep
kwam elk weekend samen en maar
soms kon ik daar bij zijn. Maar ge-
lukkig is de vriendschap niet min-
der geworden.”
Op 17-jarige leeftijd spotte oud-Be-
vo-trainer Robert Nijdam Van de
Goor op een jeugdtoernooi. Na een
proeftraining bij Bevo mocht hij
blijven. „Dat jaar deed ik gelijk de
voorbereiding op het seizoen bij he-
ren 1 mee en maakte ik mijn de-
buut. Daarna speelde ik vooral in
het tweede en mocht ik af en toe
op de bank zitten bij het eerste.”
Tot de bekerfinale van 2008, de vijf-
de verloren bekerfinale voor de
Noord-Limburgers in zeven jaar.
Maar met één uitblinker, aldus Ron

Klemann in de krant destijds: de
toen 19-jarige Geert van de Goor.
De Brabander lacht als hij de uit-
spraken opnieuw hoort. „Mijn moe-
der houdt een plakboek bij met al-
les wat er over mij verschenen is. Ik
kijk er eigenlijk zelden in, maar dit

artikel heb ik nog wel eens terugge-
lezen. Dat een international als Kle-
mann dat over mij zei, was mooi.”
Desondanks kon Van de Goor Be-
vo geen prijzen bezorgen. Een jaar
later werd onder trainer Piotr Ko-
nitz de landstitel niet gepakt, maar

de band tussen Konitz en Van de
Goor werd er een voor het leven.
„Piotr is heel belangrijk voor mij ge-
weest. Het klikte meteen en ik
speelde altijd alles bij hem.”
Konitz was ook een van de mensen
die hij raadpleegde toen hij twijfel-

de over zijn handbalcarrière. De
Pool zei gelijk dat Van de Goor niet
moest stoppen. „Hij vond dat ik
wat ik had opgebouwd, niet zo-
maar moest weggooien.” Maar het
kaarsje is uit bij Van de Goor. Toen
zijn maatjes Merijn Haenen en

(vlak voor de competitiestart) Lu-
kas Koppes stopten, sloeg de twijfel
toe. „Ik had mijn ja-woord al gege-
ven en vond dat ik het niet kon ma-
ken ook te vertrekken.”
Het liep uit op een desastreus sei-
zoen, met als dieptepunt het ont-

slag van trainer William Gommans
in december. „Het was geen leuk
seizoen: de situatie rondom Willi-
am, maar ook onze eigen prestaties
als team. We hebben niet één keer
echt een goede wedstrijd gespeeld.
Dat knaagde aan me. Ik zeg niet dat
ik er ’s nachts wakker van lag, maar
ik bleef wel malen waarom het er
niet uit kwam.”
Ook zijn fulltime baan die hij vond
na zijn afstuderen, droeg bij aan
zijn beslissing. Of hij helemaal
stopt, daar is hij nog niet uit. „Als
er een mooie club komt, ga ik daar-
over nadenken. Anders ga ik lekker
ballen met mijn vrienden bij Olym-
pia’89 in Oss. Helemaal stoppen
met sporten kan ik niet.”
Wat hij het meest zal missen? „De
kriebels op zaterdagmiddag. Als ik
op de boerderij bezig was met een
vervelend klusje, dan dwaalden
mijn gedachten altijd af naar de
wedstrijd van die avond.” Maar
zijn handbalschoenen mogen dan
nu een tijdje ongebruikt blijven,
die seizoenskaart van PSV komt er
voorlopig niet. „Niet na wat ik zon-
dag gezien heb.”

Bevo-handballer Geert van de Goor speelt morgenavond zijn laatste wedstrijd in sporthal de Heuf in Panningen.  foto Stefan Koopmans


