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Rivium Rotterdam sluipt finale binnen

ALMELO – Rivium Rotterdam heeft een uitstekende
comeback in de Ermasport Volleyball Classic bekroond
met een finaleplaats. De formatie van coach Albert
Cristina versloeg in de ochtendsessie op de tweede dag
knap Draisma Dynamo met 2-1, om vervolgens in de
halve finale Unicaja Almeria andermaal te verslaan, 3-1.
Beide ploegen troffen elkaar ook al in de poulefase, ook
toen was het Rotterdam dat aan het langste eind trok. De
andere finalist komt uit Portugal: SL Benfica won in de
halve finale met 3-1 van Euphony Asse Lennik en staat
zodoende voor de tweede maal in de historie in de finale
van de Ermasport Volleyball Classic. In 2004 won de
ploeg het toernooi.

Overbeeke (23 punten) Edson Felicissimo (17 punten)
aanvallend goed op dreef. Al met al een teamprestatie van
formaat. Nadat er tweemaal een 25-20 setwinst op het
scoreformulier was gezet, kwam Unicaja Almeria nog
even gevaarlijk terug. De Spanjaarden wonnen de derde
set met 25-21, en even leek het erop of de tweede
wedstrijd op de dag iets te veel was voor de fysieke en
mentale conditie van de Rotterdammers. Niet dus, zo
bleek.

Het andere halve finaleduel tussen Euphony Asse Lennik
en SL Benfica was vooral het duel van de spelverdelers.
Tim Verschueren, de routinier van de Belgen en Paulo
Renan van Benfica schotelden de bezoekers een fraaie
Cristina toonde zich na afloop bijzonder tevreden: “Ik ben pot voor. Tot 1-1 in sets ging het aardig gelijk op, maar
toen kwam Benfica wat beter voor de dag. Een pleister op
heel blij met dit resultaat. Twee keer winnen van de
de wond: Tony Krolis scoorde liefst 33 punten in het duel
kampioen van Spanje, zo krijgen de jongens het
en lijkt daardoor af te stevenen op de titel van topscorer
vertrouwen dat we nodig hebben. Ik weet wat dit team
kan, maar ze moeten het zelf ook gaan geloven. Morgen voor het toernooi. Voor wat het waard is, want de
Benfica is weer een heel nieuwe opgave. We hebben nog Nederlandse diagonaalspeler had wellicht liever om de
belangrijkste bokaal gespeeld. Lennik mag nu met Unicaja
niet tegen ze gespeeld, dus dat gaan we morgen wel
Almeria uitmaken wie het brons pakt. De strijd om de
voorbereiden. Nu eerst hiervan genieten.”
vijfde en zesde plek gaat tussen Draisma Dynamo en
Volley Amriswil.
De tevredenheid was niet voor niets: Rivium Rotterdam
speelde tegen Unicaja Almeria, met de Nederlandse
spelverdeler Nico Freriks in de basis, een bijzonder goede
pot. Terwijl Renzo Verschuren en Michael Parkinson
blokkerend de boel aardig dicht hielden, waren Robin

Topfotografen gespot!
Flitsen tijdens de wedstrijden mag niet,
maar anders zou je gedurende de
wedstrijden van de Ermasport Classic
regelmatig de lichtflitsen door de lucht
zien schieten. Foto’s gemaakt door de
bezoekers van het toernooi. Manon
Koning is zo’n fanatieke fotografe, met
een vaste hand, een goede camera en
een scherpe blik. Dat levert hele mooie
beelden op, zo leerden we uit haar
Twitter-bijdragen. De foto hiernaast is
zo’n meesterwerkje van Manon, op de
foto Mariska Koster en Esther van
Berkel van Sliedrecht Sport tijdens het
duel tegen Aurubis Hamburg.

Topscorer

Belgisch-Duitse finale
bij de vrouwen
De finale van het eerste vrouwentoernooi in Almelo gaat tussen
Asterix Kieldrecht uit België en Aurubis Hamburg uit België.
Kieldrecht was in drie sets te sterk voor Heutink Pollux, de
setstanden spraken daarbij boekdelen: 25-18, 25-14 en 25-21.
Hamburg schotelde samen met Sliedrecht Sport het publiek een
vermakelijk duel voor dat pas in de vijfde set werd beslist. Het werd
uiteindelijk 17-15 in die set. Op basis van het goede spel van
Hamburg is de ploeg van coach Jean-Pierre Staelens, met ook de
Nederlandse libero Simone Legerstee (voormalig Sliedrecht Sport)
in de ploeg, de favoriet voor de finale, die om 17.00 uur zal worden
gespeeld. De twee Nederlandse deelnemers mogen zich opmaken
voor een strijd om het brons op de laatste dag.

De Ermasport Volleyball Classic houdt
bij alle duels de scores bij. De speler
die het meest scoort wordt gekroond tot
topscorer. Hieronder de stand na de
eerste twee dagen:
1. Krolis (Lennik)
2. Overbeeke (Rotterdam)
3. Iban Perez (Almeria)
4. Caspar (Benfica)
5. Edson (Rotterdam)
6. Delgado (Almeria)
7. Verhees (Lennik)
8. Diefenbach (Dynamo)
9. Radic (Lennik)
10. Toiran (Benfica)
11. Hoogendoorn (Dynamo)

Stuur je suggestie voor de Most Valuable Player van dit toernooi
via Hyves : volleyclassic.hyves.nl
via Twitter : @volleyclassic
of in een mail: mvp@ermaclassic.nl
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