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Merefeldia sluit seizoen
af met ruime nederlaag
Merefeldia sluit
HANDBAL Vios klopt Hercules

door Gé Backus

NEDERWEERT – Merefeldia sloot het
seizoen in de eerste klasse af met
een 21-27 nederlaag tegen Witten-
horst. De gasten wisten in de begin-
fase Merefeldia te overrompelen en
namen een 1-6 voorsprong. Nadat
de Nederweertenaren zich terug
hadden geknokt tot 7-7 keken ze in
de rust toch tegen een 9-11 achter-
stand aan. ,,In de tweede helft gin-
gen we steeds zwakker spelen”, al-
dus de na dit seizoen vertrekkende
Merefeldia-coach Jean Troquet die
een positie in de top drie voor
ogen had. ,,Dat is niet gelukt en dat
is teleurstellend. Deels kwam het
doordat we pas in december com-
pleet waren, deels doordat enkele
spelers hun afscheid aankondigden
waardoor de ‘drive’ minder werd.

Vios wist een 33-28 thuiszege te
behalen op Hercules ‘81 uit Reuver.
De Heythuysenaren kenden een op-
merkelijk seizoen. Gedurende de
eerste competitiehelft moest de
ploeg het zonder coach stellen en
waren de resultaten navenant. De

ploeg bungelde aan de staart van
de ranglijst in de eerste klasse,
maar met de komst van de ervaren
coach Peter Woletz veranderde er
veel. Meteen werden er overwin-
ningen geboekt en het spel van de
Midden-Limburgers ging er zien-
derogen op vooruit. ,,Het was be-
langrijk dat er iemand langs de
kant stond om bepaalde lijnen uit
te zetten. Daarnaast merkte ik dat
we in veel wedstrijden gelijkwaar-
dig waren, maar op het eind de
winst uit handen gaven door een
gebrek aan conditie. Dus heb ik op
dat conditionele aspect gehamerd
en ik moet de groep een compli-
ment maken voor hoe ze dat op
hebben gepikt.” Woletz, die ook
volgend seizoen de Vios-hoofd-
macht onder zijn hoede heeft, zag
dat zijn ploeg tegen Hercules voor-
al aanvallend op dreef was. Vios
maakte het verschil in de eerste
helft die bij 12-8 werd afgesloten. In
de tweede helft consolideerde Vios
de voorsprong, met name ook door
enkele fraaie reddingen van keeper
René Verlinden.

Rob Teunissen van Merefeldia wordt hard aangepakt.  foto Jeroen Kuit


