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Vios neemt revanche op Swift 2000
STRAFWORPEN Handbalsters uit Heythuysen bekeren verder

door Gé Backus

HANDBAL – De handbalsters van
Vios hebben revanche genomen op
Swift 2000 voor het mislopen van
de titel in de eerste klasse. Vios
schakelde gisteren de Roermondse
rivaal uit in de kwartfinale van de
afdelingsbeker. Dat gebeurde via
strafworpen nadat dertig minuten
handbal een 13-13 eindstand had
opgeleverd. Vios, Swift 2000 en
Maasbracht waren het gehele sei-
zoen verwikkeld in de strijd om
het kampioenschap waarmee de
Roermondse ploeg van coach Kata-
lin Szilágyi uiteindelijk mee aan de
haal ging. Voor Vios waren de drui-
ven zuur. Voor de tweede keer op
rij moest men zich tevreden stellen
met de tweede plaats. Vandaar dat
Vios erop gebrand was revanche te
nemen in het bekertoernooi. Het
duel tussen de twee kemphanen le-
verde geen mooi handbal op, wel
werd er hard gevochten. Na een
ruststand van 7-7 leek het kwartje
de kant van Swift op te vallen. Bij
een stand van 12-13 in de laatste mi-
nuut had Swift balbezit. ,,Dan
moet je het gewoon uitspelen,
maar we gingen toch nog voor een
goal”, baalde Szilágyi na afloop.
Swift verspeelde de bal en in de te-

genaanval kreeg Vios een zeven me-
ter worp die door Inge Jespers
werd benut. Strafworpen moesten
de beslissing brengen. Vios miste
één keer, Swift twee keer.
Vios-coach Suzanne Nagy: ,,Dit
geeft me toch een goed gevoel, we
hebben weer bewezen dat we goed
bezig zijn.”

Ook Maasbracht plaatste zich
voor de halve finale. ESC ‘90 werd
met 19-27 geklopt na een 4-15 rust-

stand. In de competitie had Maas-
bracht nog twee keer met moeite
van ESC gewonnen, nu was de
thuisploeg geen partij voor de for-
matie van coach Peter Hendriks die
in de eerste helft al snel met 0-5 en
2-8 voor kwam te staan.

Bij de mannen plaatste Swift
2000 zich voor de halve finale door
in Roermond met 32-27 te winnen
van Zwart Wit. Na een prima eer-
ste helft was het al 20-11.
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