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Vios erkent meerdere in Loreal
GEEN STUNT Leudal onderuit tegen koploper PSV

door Gé Backus

HANDBAL – In de regioklasse was
Vios uit Heythuysen in een Lim-
burgse derby met 15-20 de mindere
van de Loreal-reserves. Het verschil
werd in de eerste helft gemaakt en
dan met name in de fase net voor
rust.

Loreal sloeg een kloof van vijf
goals (6-11) en wat Vios in de twee-
de helft ook probeerde, het verschil
werd niet kleiner. Vios-coach Su-
zanne Nagy was redelijk tevreden
over hoe haar speelsters aanvielen,
maar aanmerkelijk minder over het
verdedigende aspect. ,,In de tweede
helft ging het wat beter, maar maak-
ten we aanvallend enkele foutjes.

Loreal heeft veel jonge en snelle
speelsters die daar onmiddellijk
van profiteren door middel van
snelle tegenaanvallen. Het was een
terechte nederlaag, maar als we in
de eerste helft net zo hadden ge-
speeld als in de tweede, dan had-
den we het Loreal moeilijk kunnen
maken”, aldus Nagy.

Swift 2000 tegen OBW was een
eenzijdig potje. De Roermondse
nummer twee van de ranglijst was
oppermachtig tegen de nummer
acht en won met 27-15. Bij de rust
had Swift al een voorsprong van ze-
ven goals. ,,OBW was echt zwak,
het was een zeer simpele overwin-
ning. De komende weken worden
doorslaggevend. Dan spelen we te-

gen de topploegen Loreal, Margra-
ten en Breda”, aldus Swift-coach
Katalin Szilágyi. Swift staat op een
tweede plaats in de regioklasse met
twee punten achterstand op koplo-
per United uit Breda.

In de hoofdklasse moest Leudal
op bezoek bij koploper PSV in
Eindhoven. Het werd geen nieuwe
stunt voor de vrouwen uit Horn.
PSV was met 27-20 te sterk.

Leudal had enkele weken gele-
den een serie opmerkelijke resulta-
ten neergezet, onder meer de winst
in Amsterdam op de toenmalige
koploper VOC. Maar tegen PSV
wist de ploeg van coach Harry
Knops niet opnieuw voor een ver-
rassing te zorgen.


