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HANDBAL

Meos doet uitstekende zaken

De vrouwen van Meos hebben zaterdag het degradatieduel in de hoofdklasse
tegen de reserves van V&L gewonnen: 26-16.

DOOR GE BACKUS

Voor aanvang van het duel stond Meos op de tiende plaats, met slechts een puntje
meer dan het op de een na laatste plek staande V&L 2. „Niet alleen hebben we nu een
gaatje weten te slaan qua punten, maar ook qua doelsaldo hebben we uitstekende
zaken gedaan”, aldus Meos-coach Frank van den Broek. Meos was in de eerste helft al
veel beter dan de gasten uit Zuid-Limburg die bij de rust al tegen een 10-3 achterstand
aan moesten kijken. Van den Broek: ,,De dekking stond prima en keepster Loes
Bruekers was fantastisch. Maar over het aanvallende gedeelte was ik niet tevreden. We
hadden meer dan tien goals moeten scoren. In de tweede helft liepen we uit naar een
voorsprong van veertien goals. Door slordig spel op het eind liep V&L nog vier goals
in.”
• LimMid stelde teleur in Helmond. Tegen hekkensluiter Swift was middenmotor
LimMid met 29-25 de mindere.
• In de tweede divisie bij de mannen boekte Rapiditas zaterdag thuis een 34-33 zege
op Hellas 3.
Tim Rietjens vervulde aan het eind van de wedstrijd een heldenrol door luttele
seconden voor tijd een strafworp van Hellas te stoppen en daarmee de winst veilig te
stellen. Rapiditas en Hellas waren aan elkaar gewaagd, maar in de eerste helft wisten
de Weertenaren het voortouw te nemen tegen een zeer ervaren ploeg.
Rapiditas ging de rust in met een 16-13 voorsprong. In de tweede helft kwamen de
gasten uit Zuid-Holland weer op gelijke hoogte waarna een spannende eindfase
aanbrak. Rapiditas-coach Osvaldo Gomes: „Eigenlijk dacht ik dat het een moeilijk
verhaal zou gaan worden, gezien de ervaring waar Hellas over beschikt. Daar spelen
enkele jongens met eredivisie-ervaring. Maar het was juist Hellas dat de fouten
maakte.”
• In de hoofdklasse verdedigde Vios de tweede plek op de ranglijst door in en tegen
Blerick met 23-32 te winnen.
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