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Vios stunt tegen koploper United
HEKKENSLUITER Leudal heeft geen enkel probleem met pover Wings

door Gé Backus

HANDBAL – De handbalsters van
Vios (regioklasse) uit Heythuysen
hebben een stunt uitgehaald in het
thuisduel tegen koploper United
uit Breda. De Midden-Limburgse
vrouwen hielden de titelfavoriet op
24-24, tot groot genoegen van
Swift 2000 uit Roermond, de num-
mer twee van de ranglijst die nu
opeens de titelkansen flink ziet stij-
gen. United kwam nog goed weg
met het gelijkspel, want niet lang
voo tijd had Vios nog een voor-
sprong van drie goals en in de laat-
ste minuut werd door de ploeg uit
Heythuysen nog een strafworp ge-

mist. Vios-coach Suzanne Nagy
sprak na afloop over verreweg de
beste wedstrijd die haar team dit
seizoen tot dusver heeft laten zien.
,,Het collectief was heel sterk van-
daag en iedereen heeft zich aan de
afspraken gehouden. We hebben
geprofiteerd van de zwakke punten
van United. Die ploeg geeft veel
ruimte weg tusen de hoek en de
tweede verdedigster. We hebben
snelle, beweeglijke speelsters die
daar goed gebruik van hebben ge-
maakt. We hebben met tweehon-
derd procent inzet gespeeld en he-
laas kwamen we daardoor aan het
eind kracht tekort waardoor Uni-
ted nog langszij kon komen.”

Swift 2000 won simpel met 31-18
van AAC 2 en staat nu nog één
punt achter op United dat nog naar
Roermond moet komen. Over de
wedstrijd tegen AAC was
Swift-coach Katalin Szilágyi kort:
,,Dat was een heel matig team. Bij
rust stonden we al met 15-6 voor,
in de tweede helft was het een beet-
je rommelig.”

In de hoofdklasse won Leudal de
uitwedstrijd tegen hekkensluiter
Wings 2 met 25-33 na een 13-21 rust-
stand. Leudal-coach Harry Knops:
,,Na een heel goede eerste helft
kwam er na rust een beetje de klad
in, maar de zege is nooit in gevaar
geweest.”Suzanne Nagy (Vios).


