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Vios plaatst zich via
strafworpen voor finale
Vios plaatst zich via
HANDBAL Rapiditas klopt V&L 2, Merefeldia uitgeschakeld

door Gé Backus

BEEK – Na een bloedstollende thril-
ler tegen Loreal 3 hebben de hand-
balsters van Vios uit Heythuysen
zich geplaatst voor de finale van de
afdelingsbeker. In die Limburgse
eindstrijd is Rapiditas uit Weert de
tegenstander.

Vios en Loreal 3 gaven elkaar de
gehele wedstrijd niets toe. In Sport-
hal De Haamen in Beek, waar alle
halve finales werden afgewerkt,
had de ploeg uit Venlo in de eerste
helft een licht overwicht, maar na-
dat Vios in de tweede helft de
stand weer gelijk had getrokken
nam de spanning toe. Vios, dat het
moest stellen zonder de zieke Wen-
dy Boonen, had het duel na rust
moeten beslissen, maar veel hon-
derd procent kansen werden ge-
mist.

De reguliere speeltijd werd afge-
sloten bij een stand van 13-13 waar-
door de ploegen twee keer vijf mi-
nuten moesten verlengen. Vios
scoorde twee keer in de extra tijd,

Loreal 3 ook. En dus kwam het aan
op strafworpen. Vios-doelvrouwe
Marga Hendriks wist de tweede
penalty van Loreal te stoppen en
nadat vier speelsters uit Heythuy-
sen wel trefzeker bleken, was de
winst en de finaleplek een feit.
Vios-coach Suzane Nagy: ,,De speel-
sters waren zo zenuwachtig voor
die strafworpen en ik ben daarom
zo blij dat ze allemaal scoorden.”
En zo neemt Nagy over twee we-
ken afscheid van Vios (ze gaat vol-
gend seizoen aan de slag bij de
jeugd van Bevo, red.) met een be-
kerfinale waarin haar ploeg het
moet opnemen tegen Rapiditas.
De vrouwen uit Weert waren het
aan hun stand verplicht om te win-
nen van V&L 2. Rapiditas komt im-
mers in competitieverband uit in
de regioklasse terwijl de opponent
uit Geleen het afgelopen seizoen
twee niveau’s lager actief was. De
V&L -reserves wisten in het begin
gelijke tred te houden met Rapidi-
tas dat het bij een stand van 4-3
welletjes vond en vanuit een geslo-

ten dekking snel afstand nam. Bij
rust was het 15-7. ,,V&L beschikt
over enkele snelle, beweeglijke
speelsters, vol met schijnbewegin-
gen. Maar ze hadden moeite met
onze gesloten verdediging. Als ze al
een speelster voorbij waren, stond
er meteen weer een ander voor
hun neus”, aldus Rapiditas-coach
Michel van Dooren.

In de tweede helft incasseerden
de vrouwen uit Weert het eerste
kwartier geen enkele tegengoal.
Net als voor rust scoorde Rapiditas
zelf vijftien goals waardoor de eind-
stand werd bepaald op 30-13.

De mannen van Merefeldia uit
Nederweert wisten niet door te
dringen tot de finale. Blerick was
met 16-11 te sterk. ,,We liepen de
hele wedstrijd achter de feiten
aan”, aldus Merefeldia-speler Bas
van der Horst die het treffen typeer-
de als een ‘wedstrijd van de
keepers’. Na een kwartier spelen
was het pas 3-1 voor Blerick dat in
de finale stuit op Wittenhorst dat
met 30-29 won van Bevo 3.


