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HANDBAL

Balen ondanks kleine stunt

De mannen van Rapiditas leverden afgelopen zaterdag een prima prestatie
door koploper DWS een puntje af te snoepen. In Weert werd het 24-24.

DOOR GE BACKUS

Voor een punt tegen DWS zou Rapiditas vooraf getekend hebben. Maar achteraf, met
inderdaad een punt op zak, was er in Weert weinig sprake van vreugde. Rapiditas
besefte dat ook een overwinning tot de mogelijkheden had behoord, als ze wat
zuiverder met de vele kansen omwaren gesprongen. Dan had Rapiditas voor een nog
grotere stunt kunnen zorgen.
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De Weertenaren deden in het geheel niet onder voor de Schiedamse
kampioenskandidaat in de tweede divisie. In een stevig duel kreeg geen van beide
ploegen de overhand, waardoor het voortdurend spannend was. Bij rust was het 12-12
en dus ook in de tweede helft scoorden beide ploegen twaalf keer.
Rapiditas-coach Osvaldo Gomes sprak na afloop over een terechte uitslag. „Het was
een stevige, maar redelijk faire partij, die we inderdaad ook hadden kunnen winnen.
Maar als de groep teleurgesteld is met een punt tegen de koploper, dan betekent dat
dus dat we op de goede weg zijn.”
In de hoofdklasse B is Vios de nieuwe koploper. De mannen uit Heythuysen wonnen
met 32-24 van Dongen en profiteerden van het feit dat koploper PSV uit Eindhoven
voor de tweede week op rij een nederlaag moest slikken, nu tegen HandbaL Venlo.
Voor Vios, dat debuteert in de hoofdklasse, lonkt nu een tweede titel op rij.
In de hoofdklasse C bij de vrouwen zorgde Meos voor een stunt door de uitwedstrijd
tegen het op de tweede plaats staande Bevo 2 met liefst 19-30 te winnen. Voor het op
de achtste plaats bivakkerende Meos, nieuwkomer in de hoofdklasse, betekende het
meteen de eerste uitzege van het seizoen, waarin de ploeg na een zwak begin van de
competitie inmiddels stevig in de middenmoot staat. Meos-coach Frank van den
Broek: „We verloren de eerste zes wedstrijden, maar daar zat wel de top vijf van de
ranglijst bij. Van twee van die ploegen hebben we inmiddels al gewonnen. Tegen Bevo
hebben we fantastisch gespeeld. We waren op alle fronten de betere ploeg. Elke
speelster was top.” Meos had bij de rust al een behoorlijke marge opgebouwd (10-17)
en liep in de tweede helft verder uit.
Meos passeerde op de ranglijst streekgenoot LimMid, dat uit bij V&L 2 met 22-14
verloor.


