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HANDBAL

Bijna nieuwe stunt voor Meos

De vrouwen van Meos waren dicht bij een tweede stunt op rij. Tegen koploper
HandbaL Venlo 2 kwam de ploeg gisteren maar net tekort: 18-21.

DOOR GÉ BACKUS

Vorige week zorgde Meos voor een enorme verrassing door Bevo 2, de nummer twee
van de ranglijst in de hoofdklasse, met ruime cijfers te kloppen. Dus was koploper
HandbaL Venlo 2 gisteren gewaarschuwd voor de thuisploeg, die na een zwakke
seizoenstart inmiddels een stevige middenmoter is.
In sporthal De Bengele in Nederweert was lang sprake van een gelijkwaardig duel
waarin Meos, debutant in de hoofdklasse, niet onderdeed voor de Noord-Limburgse
vrouwen. Na een 9-11 ruststand had Meos bij 18-20 tussenstand en een vrouw meer in
het veld nog alle mogelijkheden om er een remise uit te slepen. Maar ineens lag het
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duel tien minuten stil omdat de arbitrage constateerde dat een van de doelpalen niet
stevig genoeg op de grond stond. „Daardoor waren we ons ritme kwijt en vervolgens
werd ons ook nog een penalty onthouden. Ik denk dat een gelijkspel een terechte
uitslag was geweest”, aldus Meos-coach Frank van den Broek.
In dezelfde klasse versloeg LimMid in Horn Margraten met 28-22. LimMid-coach
Harry Knops was tevreden met het resultaat, maar vond niet dat zijn ploeg een goede
wedstrijd had gespeeld: „Het was rommelig van beide kanten. We kwamen heel snel
met 4-0 voor, maar toen sloop de gemakzucht in de ploeg. Bij rust was het 15-13
waarna we in de tweede helft een tandje hebben bijgeschakeld.”
In Son en Breugel verloren de mannen van Rapiditas (tweede divisie) met 32-30 van
Apollo. Een onnodige nederlaag voor de Weertenaren die tot de vijftigste minuut
voortdurend op voorsprong stonden en bij rust nog met 16-20 aan de leiding gingen.
Het spelpeil van Rapiditas zakte echter in de tweede helft.
In de hoofdklasse pakte Vios vorige week de koppositie, maar die status werd niet
waargemaakt in de thuiswedstrijd tegen Wittenhorst. De Noord-Limburgers wonnen
in Heythuysen met 25-27. Vios-coach Peter Woletz: „Het was een terechte nederlaag.
We hebben de opdrachten niet goed uitgevoerd.”


