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Titelkansen Vios gedaald

TOPPER Ploeg moet concurrent Vilt/Be Quick remise toestaan

door Gé Backus

HANDBAL – De kansen voor de
vrouwen van Vios op het beha-
len van de titel in de eerste klas-
se zijn flink geslonken door de
remise in de topper tegen
Vilt/Be Quick: 26-26. Vios had de
koploper moeten verslaan om op
gelijke hoogte te komen en heeft
nu de kansen niet meer in eigen
hand.

Het gat tussen de nummers een en
twee blijft nu twee punten en bo-
vendien is het onderlinge resultaat
in het voordeel van Vilt/Be Quick
wat betekent dat Vios moet hopen
dat de koploper nog minimaal drie
punten in zal leveren in het restant
van de competitie.

Vios en Vilt/Be Quick schotel-
den het publiek in Heythuysen een
fantastische pot handbal voor met
veel doelpunten en veel spanning.
Vrijwel het gehele duel waren de
twee ploegen aan elkaar gewaagd.
Vios stond bij rust met 16-14 voor.
Op het eind kwamen de gasten op
voorsprong, daarbij profiterend van
tijdstraffen aan Vios-zijde. ,,In de
uitwedstrijd scoorden we maar
veertien keer, dus hebben we het

nu veel beter gedaan. In de slotfase
kregen we nog twee grote kansen
op de winst, maar die werden he-
laas gemist”, aldus Vios-coach Su-
zanne Nagy.

In de hoofdklasse won Leudal de
uitwedstrijd tegen Hellas 2 met
17-24. ,,Gemiddeld scoort Hellas
zo’n dertig goals in thuiswedstrij-

den. Nu maar zeventien wat bete-
kent dat we defensief een prima
wedstrijd hebben gespeeld,” aldus
Leudal-coach Frank van den Broek.

In de regioklasse verloor Rapidi-
tas met 23-24 van Noav na een
13-11 ruststand. Rapiditas-coach Mi-
chel van Dooren: ,,Een pijnlijke ne-
derlaag. Met een beetje geluk en

wat minder wisselvallig spel had-
den we dit duel kunnen winnen.”

Swift 2000 kreeg in Roermond
bezoek van titelkandidaat Loreal 2.
De vrouwen uit Venlo waren een
stukje sneller en slimmer: 20-23.
Na een 10-11 ruststand liep Loreal 2
in de tweede helft uit naar 13-17,
14-20 en 16-21.
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Het ging er soms heftig aan toe in het duel tussen Vios en Vilt/Be Quick. Hier heeft Wendy Boonen (Vios) het zwaar te verduren.  foto Jeroen Kuit


