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Vios klopt Swift 2000 in derby
OPMERKELIJK Eerste nederlaag voor Roermondse vrouwen in anderhalf jaar

door Gé Backus

De handbalsters van Swift
2000 weten weer wat verlie-
zen is. Na anderhalf jaar
zonder nederlaag was Vios
uit Heythuysen gisteren te
sterk in de derby: 22-17.

D e laatste keer dat de vrou-
wenhoofdmacht van
Swift 2000 na een wed-
strijd als verliezer van het

veld stapte, was tijdens het lande-
lijk bekertoernooi tegen landskam-
pioen Quintus. De wedstrijd was
niet alleen bijzonder vanwege het
derbykarakter, maar ook vanwege
het feit dat de coaches van beide
teams een sterke verbondenheid
met elkaar hebben. Suzanne Nagy
(Vios) en Katalin Szilágyi (Swift)
kennen elkaar al sinds hun tiener-
tijd in Hongarije en speelden in de
jaren negentig allebei voor Swift,
dat destijds de toonaangevende
ploeg in Nederland was. Nagy: We
zijn samen opgegroeid en hebben
ook nu nog veel contact met elkaar.
Ik vond het best vreemd dat we nu
als coaches tegenover elkaar ston-
den en was ook gespannen. Je wil
zo’n wedstrijd natuurlijk extra
graag winnen.” Szilágyi: ,,We we-
ten van elkaar hoe we over hand-
bal denken, we hebben dezelfde
ideeën over hoe het spel gespeeld

moet worden. Suzanne heeft met
haar ploeg die denkbeelden van-
daag beter in de praktijk uitge-
voerd. Vios heeft verdiend gewon-
nen.”
De formatie uit Heythuysen legde
de basis voor de latere winst al in
de aanvangsfase waarin een 4-0
voorsprong werd genomen. Vooral
keepster Marga Hendriks vervulde

een hoofdrol door de eerste drie
honderd procent kansen van Swift
uit haar doel te ranselen. Na een
8-2 tussenstand wist Swift 2000
voor rust terug te komen tot 11-7.
Na de pauze kreeg Vios-speelster
Anke Jespers mandekking en die
tactiek leek zich voor de gasten uit
Roermond uit te betalen. Swift na-
derde tot 14-13, maar verder liet

Vios het niet komen. Door de kan-
sen goed te benutten liep de thuis-
ploeg weer uit. Szilagyi: ,,Eigenlijk
vind ik het niet zo erg dat we verlo-
ren hebben, want hier kunnen we
van leren. Vios was veel slimmer
en een echt team, wij niet.” Nagy:
,,We stonden heel goed in de dek-
king. De overwinning was ver-
diend.”

Anke Jespers (links) zet een aanval van Vios op.  foto Jeroen Kuit


