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HANDBAL TITELRACE

Vios vecht zich langs Venlo

De mannen van Vios hebben met HandbaL Venlo een moeilijke horde genomen
en blijven daardoor in de race voor de titel in de hoofdklasse. In Heythuysen
won Vios de Limburgse derby met 26-23.

DOOR GE BACKUS

Het was niet de beste wedstrijd die Vios dit seizoen speelde, maar als ook mindere
duels gewonnen worden, blijft de ploeg meedoen in de titelrace. Een race die
momenteel eigenlijk maar door twee ploegen wordt uitgevochten. Koploper PSV
Handbal en Vios, dat slechts één punt achterstand heeft. Bevo 3 volgt al op vier
punten.

Thijs van Wegberg van Vios neemt het Venlose doel onder vuur.
© MARA VAN DEN OETELAAR

HEYTHUYSEN

http://media.cdn.pagesuite.com/articles/9af29cb7-7636-4b1d-8f45-d276af718648/2018-11-12/image-0e3c7996-e5df-11e8-8b74-1483875164cd-48ecba1c-e5ec-11e8-a73c-9f05295825f0.jpg


12-11-2018 De Limburger

http://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=2ff41861-3f9f-4d6a-a0f0-d68f8863668e 2/2

De Heythuysenaren blijven als debutant verrassen en dat ondervond ook HandbaL
Venlo zaterdagavond in sporthal Aoreven. De Noord-Limburgse nummer vier van de
ranglijst wist het Vios moeilijk te maken, maar kwam in de tweede helft tekort. Na een
13-13 ruststand ging het in de tweede helft ook nog een tijdje gelijk op tot 17-17. Vios
sloeg bij 20-18 een klein gaatje en profiteerde even later van een overtalsituatie. Dat
bleek achteraf de beslissing te zijn, want de Venlonaren wisten zich niet meer terug in
de wedstrijd te vechten. Het was al de vijfde zege in zes duels. Vios-coach Peter Woletz
sprak over een degelijke overwinning van zijn ploeg. „In de eerste helft hadden we
moeite met de afstandsschoten van hun linkeropbouwer die de ene na de andere goal
scoorde. Na rust hebben we dat gevaar afgewend door de dekking om te gooien. Op
een gegeven moment zag je dat enkele spelers van Venlo conditioneel achterbleven.”
Een niveau hoger, de tweede divisie, behaalde Rapiditas in Hellevoetsluis een ruime
31-20 overwinning op Helius. Het was volgens Rapiditas-coach Osvaldo Gomes een
solide zege van een sterk collectief. Rapiditas kwam als snel in het duel met vijf goals
voor, ging de rust in bij 12-18 en bouwde die marge in de tweede helft gestaag uit,
ondanks dat Gomes veelvuldig doorwisselde. In de hoofdklasse bij de vrouwen was
debutant Meos voor het eerst succesvol. De ploeg uit Nederweert/Ospel won thuis van
PSV 2 met 24-23. LimMid was in Roermond met 17-22 de mindere van Noav.


