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SPORT WEEKEINDE

Kortjes
Peelpush dicht
bij lijfsbehoud
In de degradatiepoule van de eredivisie kunnen zondag bij het duel tussen de vrouwen
van Flamingo’s en Peelpush (aanvang 17.00 uur in Pica Mare, Gennep) de eerste
beslissingen vallen. Peelpush kan bij een zege van 3-0 of 3-1 het eredivisieschap
veiligstellen. In dat geval is ook VC Weert zeker van handhaving en degradeert
Flamingo’s naar de topdivisie. Bij een 3-0 of 3-1 zege voor Flamingo’s moeten
Peelpush en VC Weert op 8 april in Meijel uitmaken wie er degradeert.
Kelderduel voor
hekkensluiter BAL
Voor Basketball Academie Limburg lonkt een serieuze kans om het bescheiden
puntentotaal ietwat op te vijzelen. De hekkensluiter van de eredivisie (zes punten)
krijgt morgen (20.30 uur in sporthal Boshoven in Weert) Den Helder op bezoek. Die
ploeg heeft één duel meer gespeeld en heeft vier punten meer.
Meos en Vios
kunnen titel grijpen
De vrouwen van Meos uit Nederweert/Ospel en de mannen van Vios uit Heythuysen
kunnen zondag de titel in de eerste klasse binnenhalen. Meos kan dat op eigen kracht
doen door zondag de uitwedstrijd tegen het op de een na laatste plaats staande SVM in
Munstergeleen te winnen. Vios wordt kampioen als de uitwedstrijd tegen BSAC
zaterdag gewonnen wordt en een dag later concurrent Gemini niet wint van Optimo.
Strijd om landstitel
start voor Bevo
Na het mislopen van de Final Four gaat Herpertz Bevo Hc vanaf zaterdag de strijd aan
voor het landskampioenschap. Samen met Lions, Aalsmeer en Volendam wordt
uitgevochten wie eind mei in the best of three mag gaan spelen om de Nederlandse
titel. Bevo start zaterdagavond om 19.00 uur in sporthal de Heuf tegen Volendam.
Zwaar weekend
voor Westa
De mannen en vrouwen van Westa krijgen in een dubbele thuiswedstrijd een zware
dobber. Het mannenteam speelt tegen het Zoetermeerse Taverzo, de huidige nummer
twee en titelkandidaat. Bij de vrouwen komt SKF op bezoek. Die ploeg is al zeker van
de play-offs. Beide Westa-teams kunnen de play-offs niet meer halen. De duels
beginnen zondag om 14.00 uur.


