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Vios maatje te groot voor V&L 3

HANDBAL Merefeldia niet in actie wegens gebrek aan spelers

door Gé Backus

HEYTHUYSEN – De handballers van
Vios hebben in de eerste klasse een
28-24 thuiszege geboekt op het der-
de team van V&L.

De eindscore doet vermoeden
dat de twee ploegen enigszins aan
elkaar gewaagd waren, maar
Vios-coach Peter Woletz had geen
moment het idee dat zijn ploeg de
wedstrijd kon verliezen. ,,We speel-
den veel beter samen dan V&L.”

De oefenmeester was tevreden
over de wedstrijd als geheel, maar
zeker niet over het begin. Na enke-
le minuten keken de Heythuysena-
ren namelijk tegen een 0-3 achter-

stand aan. Woletz: ,,We waren ab-
soluut niet geconcentreerd. Maar
we hebben ons wel goed hersteld
en kwamen net voor rust op voor-
sprong.”

De ploegen begonnen aan de
tweede helft bij een stand van
15-14. Al snel wist Vios dat gat te
vergroten naar drie goals waarna
de overwinning geen moment
meer in gevaar is gekomen. Woletz
was vooral te spreken over topsco-
rer Koen van de Kroonenberg en
keeper Jos Bongers die net als in
het voorgaande duel enkele schitte-
rende reddingen in petto had. ,,Het
spel wordt ook steeds beter. In het
begin wisten we een bepaald ni-

veau zo’n vijf tot tien minuten vast
te houden, nu zitten we dat betreft
al op twintig, dertig minuten.”

Merefeldia kwam dit weekeinde
niet in actie. De ploeg uit Neder-
weert zou op zaterdagavond in en
tegen Blerick aan moeten treden,
maar had te weinig spelers ter be-
schikking. ,,Door allerlei blessures
had ik nog maar zes spelers waar-
van er twee niet fit waren. We mis-
sen op het moment zes mensen en
hebben toch al een smalle selectie.
Daarom hebben we het moeilijke
besluit moeten nemen om de wed-
strijd af te zeggen. We balen als
een stekker,” aldus Merefel-
dia-coach Stephan Rudolph.

Thijs van Wegberg breekt door de defensie van V&L.  foto John Peters


