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HANDBAL

Meos profiteert van black-out LimMid

De vrouwen van Meos hebben zaterdag de derby in de hoofdklasse tegen
LimMid met 31-25 gewonnen.

DOOR GE BACKUS

LimMid begon als favoriet aan het treffen tussen de twee beste vrouwenploegen van
Midden-Limburg. LimMid stond op de vijfde plaats, met zes punten meer dan
nummer tien Meos. Maar de debutant uit Ospel/Nederweert had na een stroeve start
twee van de laatste drie wedstrijden gewonnen. LimMid was dus gewaarschuwd en
hield de thuisploeg in de eerste helft ook aardig in bedwang.

Meos (groene shirts) was sterker dan LimMid.
© René Corten
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Bij rust leidde LimMid met 11-14, maar de tweede helft gaf een geheel ander beeld te
zien. „Het was of we een black-out hadden”, oordeelde LimMid-coach Harry Knops.
„De organisatie was ineens helemaal weg en we maakten veel te veel persoonlijke
fouten.” Meos profiteerde van het vele balverlies en plaatste zeer effectieve
tegenaanvallen. „Dat was mogelijk omdat de dekking perfect stond. Twintig goals in de
tweede helft en vrijwel iedereen scoorde. We hebben het als ploeg heel goed gedaan”,
aldus Meos-coach Frank van den Broek die in het verleden coach was van Leudal, het
huidige LimMid.
Knops noemde de uitslag wat geflatteerd. „Deze wedstrijd paste een beetje in het beeld
van dit seizoen. We spelen de ene helft prima, de andere niet. Maar dat kan ook niet
anders met zo’n jonge ploeg. We zijn bezig een stabiel team neer te zetten en dat gaat
met vallen en opstaan.”
In de tweede divisie bij de mannen wist Rapiditas koploper Witte Ster een punt te
ontfutselen. In Weert werd het 26-26 doordat Tim Rietjens in de slotseconde ook zijn
vijfde penalty benutte.
In de hoofdklasse verloor Vios de topper tegen PSV Handbal in Eindhoven gisteren
met 29-22. Daardoor is koploper PSV inmiddels uit het vizier geraakt van het team uit
Heythuysen, dat nog wel op de tweede plek staat.


