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Vios luistert debuut op met klinkende zege
20-20 Swift 2000 start met gelijkspel in regioklasse

door Gé Backus

HANDBAL – Nadat vorige week het
onderlinge duel tussen Vios en
Swift 2000 geen doorgang kon vin-
den omdat een scheidsrechter niet
op kwam dagen, mochten de twee
ploegen afgelopen weekeinde dan
eindelijk beginnen aan hun avon-
tuur in de regioklasse. Vios luister-
de het debuut op met een klinken-
de 19-12 overwinning op SDOL,
Swift 2000 moest in de uitwed-
strijd tegen Heeten met een 20-20
gelijkspel genoegen nemen.

Vios had duidelijk plankenvrees

aan het begin van het duel. De
vrouwen uit Heythuysen oogden
onzeker. SDOL, ook een nieuwko-
mer, ging met een 5-8 voorsprong
rusten. Tijdens de pauze werden er
in het Vios-kamp andere afspraken
gemaakt, voornamelijk om de 6-0
dekking van de gasten meer onder
druk te zetten met schoten van af-
stand. Over de tweede helft kon
Vios-coach Suzanne Nagy alleen
maar tevreden zijn. ,,We hebben
echt laten zien wat we kunnen en
ik ben ervan overtuigd dat we heel
wat ploegen kunnen verrassen.”

Ook Swift 2000 moest in de eer-

ste helft wennen aan het niveauver-
schil met de eerste klasse. De Roer-
mondse ploeg stond tegen Heeten
bij de rust met 13-11 achter. In de
laatste minuut stopte Swift-keep-
ster Natalie Wouters nog een straf-
fworp.

In de hoofdklasse verloor Leudal
thuis in Horn met 22-23 van VOC
3. Het was de tweede nederlaag op
rij, maar Leudal-coach Harry
Knops vond dat zijn ploeg een stuk
beter had gespeeld dan vorige
week. ,,In de laatste minuut kregen
we nog een enorme kans op de ge-
lijkmaker. VOC is een heel ervaren

ploeg die we goed partij wisten te
geven.”

In de eerste klasse leden de man-
nen van Rapiditas de eerste neder-
laag van het seizoen. Uit tegen Ble-
rick 2 werd het 25-23. Rapiditas ver-
speelde daarbij een 1-7 voorsprong.
,,Dramatisch, we hebben het hele-
maal zelf laten liggen, doodzonde,”
reageerde Rapiditas-coach Robin
Gielen. Swift 2000 klopte thuis
ESC ‘90 met 22-15 na een 9-10 rust-
stand. ,,Ik ben blij met de twee pun-
ten, maar het verschil had groter
moeten zijn”, aldus Swift-coach
Diana Mouton.


