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HANDBAL KOPLOPER

Sterk Vios blijft opzien baren

De mannen van Vios blijven opzien baren in de hoofdklasse. De
gepromoveerde ploeg uit Heythuysen is na vier wedstrijden de trotse koploper.

DOOR GE BACKUS

Vios was afgelopen zaterdag veel en veel sterker dan United Breda/Orion. Met liefst
41-20 werden de Brabanders in sporthal Aoreven afgeschoten. Het was alweer de
vierde zege in vier wedstrijden voor de Heythuysenaren, die vorig seizoen de titel
pakten in de eerste klasse. Naar dat niveau wil coach Peter Woletz met Vios nooit
meer terug. „Vios hoort eigenlijk in de tweede divisie te spelen.” De coach wil echter
nu nog niet denken aan een tweede titel op rij. „Eerste of tweede of derde worden, dat
doel hebben we ons niet gesteld. We willen ons geen extra druk opleggen en bekijken
het van wedstrijd tot wedstrijd.” Woletz is niet verrast door de recente prestaties. „We
zijn de laatste jaren een andere weg ingeslagen. De spelers zijn veel serieuzer voor hun
sport gaan leven en dat betaalt zich uit. Daarnaast hebben we enkele versterkingen
aangetrokken.”
Breda was kansloos tegen Vios. Bij rust was het al 18-9. Woletz: „Direct na rust hebben
we traditioneel ons sterkste kwartier. Ik wil dat iedereen geconcentreerd blijft en dat
hebben ze tegen Breda perfect gedaan.” Wat heet, Vios bouwde de voorsprong in de
tweede helft direct uit naar een verschil van vijftien goals en liep vervolgens uit naar
een monsterscore.
• In de tweede divisie verloor Rapiditas in Boekel met 32-24 van Habo’95. Rapiditas-
coach Osvaldo Gomes: „Het was een matige wedstrijd van onze kant. Habo heeft een
sterke ploeg, maar wij zaten zelf geen moment in de wedstrijd. Vooral in het begin
waren we niet scherp, het was net of wij pas zes minuten later aan de wedstrijd
begonnen dan Habo.” Bij rust stonden de Weertenaren al met 17-10 achter.
• In de hoofdklasse bij de vrouwen won LimMid met 20-18 van Bevo 2 en verloor
Meos met 23-28 van Noav.
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