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Vios sluit seizoen af met prijs

PRIJS Bekerwinst vormt troost voor Vios na mislopen titel

door Gé Backus

HANDBAL – De handbalsters van
Vios hebben na het mislopen
van het kampioenschap in de eer-
ste klasse toch nog een prijs ge-
pakt. In Weert versloeg de ploeg
ut Heythuysen in de finale van
de afdelingsbeker SVM uit Mun-
stergeleen met 20-14.

En zo kreeg het seizoen voor de
ploeg van coach Suzanne Nagy
toch nog een ‘happy end’. Vios was
in de competitie lange tijd in een
fel gevecht verwikkeld om het kam-
pioenschap met Swift 2000 en

Maasbracht. Uiteindelijk ging de
Roermondse ploeg met de titel aan
de haal en waren de druiven voor
Vios opnieuw zuur, want ook vorig
seizoen werd dat kampioenschap,
nota bene in de laatste minuut van
de slotwedstrijd verspeeld. Dus
kon de ploeg uit Midden-Limburg
weer eens een echte prijs gebrui-
ken en de bekerfinale vormde daar-
voor een uitgelezen kans. Vios was
vooraf op papier de grote favoriet.
Eigenlijk was de winst in de halve
finale tegen rivaal Maasbracht be-
langrijker, want SVM, de tegenstan-
der in de finale, mocht geen groot
probleem zijn. Die ploeg speelt na-

melijk een klasse lager. Toch wisten
de vrouwen uit Munstergeleen er
aanvankelijk een wedstrijd van te
maken. Na een kwartier keek Vios
zelfs tegen een 7-6 achterstand aan.
Dat was het sein om er een schepje
bovenop te doen. Tot aan de rust
werd SVM geen enkele goal meer
gegund, al had ook te maken met
slordig spel van de formatie uit
Munstergeleen.

Via goals van onder meer Lisan-
ne Lodewijks en Janneke de Louw
stond het bij rust 10-7 voor Vios.
Beide ploegen hadden enkele goe-
de kansen gemist om met een be-
ter resultaat aan de thee te begin-

nen. Na de pauze kwam SVM nog
even terug tot 12-8, maar het zag er
nimmer naar uit dat Vios echt in
de problemen zou komen. Daar-
voor was de tegenstand simpelweg
te gering. In de volgepakte sporthal
Leuken gaf het scorebord lange tijd
de tussenstand van 15-10 aan. SVM
kreeg diverse keren de kans om te-
rug in de wedstrijd te komen en
Vios raakte onder meer de paal en
de lat. Twaalf minuten voor tijd
viel dan toch weer een goal en die
treffer van Lodewijks vormde de
nekslag voor SVM. In de laatste mi-
nuten, toen het duel gelopen was,
regende het ineens doelpunten,

maar de voordelige marge liet Vios
niet meer los.

,,We hebben niet heel goed ge-
speeld, maar we gingen voor de
prijs en die hebben we. Het is de
meiden na de tegenslagen van de
afgelopen twee seizoenen van har-
te gegund”, aldus Suzanne Nagy.
Zij spaarde in het begin van het
duel Janneke de Louw die afgelo-
pen week ziek geweest was. ,,Na
tien minuten heb ik haar toch in la-
ten vallen en ging het ook beter lo-
pen. Na het eerste kwartier scoorde
SVM nauwelijks meer. En volgend
seizoen gaan we proberen ook het
kampioenschap te pakken.”

Grote vreugde bij de speelsters van Vios na het winnen van de beker.  foto Franco Gori.


