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HANDBAL

Rapiditas rap klaar met zwak Helius

De mannen van Rapiditas waren zaterdag snel klaar met tegenstander Helius uit
Hellevoetsluis. Na een 15-8 voorsprong bij de rust wonnen de Weertenaren
(tweede divisie) uiteindelijk met 31-19.

DOOR GÉ BACKUS

Zoals de laatste weken gebruikelijk wasstond de defensie van Rapiditas ook tegen
Helius weer als een huis en vormde daarmee de basis voor de royale zege die de ploeg
van coach Osvaldo Gomes boekte.

Tim Rietjens heeft de bal namens Rapiditas.
© jeroen kuit
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Over het aanvallende gedeelte van zijn ploeg kon Gomes niet helemaal tevreden zijn.
De score had nog hoger uit kunnen vallen als Rapiditas offensief wat minder rommelig
had gespeeld en de nodige kansen beter had benut. Gomes vond na afloop dat zijn
ploeg niet overtuigend genoeg had gespeeld.
,,Maar we zijn wel geen moment in gevaar geweest. De punten zijn binnen, maar we
willen en kunnen beter spelen. Tegen deze zwakke tegenstander hadden we er veertig
kunnen maken.” Helius had inderdaad weinig in de melk te brokkelen in Weert. Tot 6-
5 kon de ploeg uit Hellevoetsluis aanklampen.

Tegen deze zwakke tegenstander hadden we er veertig kunnen maken.
OSVALDO GOMES, COACH RAPIDITAS

Na een kwartier wisselde Gomes zijn hele basisploeg en ging het steeds beter lopen
waarna de gasten werden overklast. De Weertenaren hebben nu twintig punten, nog
maar drie minder dan in het gehele vorige seizoen. Het ziet er, met vijf wedstrijden
voor de boeg, dus naar uit dat Rapiditas het beter gaat doen dan vorig seizoen en dat
in een overgangsjaar. Voor aanvang van dit seizoen sloten zes A-junioren aan bij de
groep en dat zorgde in het begin voor de nodige aanpassingen. ,,Maar je ziet de
progressie. Van de eerste vier wedstrijden verloren we er drie”, zegt Gomes. ,,Van de
dertien duels daarna verloren we er ook drie. Het spel is solide, we krijgen steeds
minder goals tegen. We kunnen oog bogen op een sterke basis en zijn daardoor niet
afhankelijk van twee of drie uitblinkers. Als die eens hun dag niet hebben, kunnen we
terugvallen op plan B.”
• In de hoofdklasse leden de mannen van Vios uit Heythuysen de tweede nederlaag op
rij en dat is een domper in de race om de titel. Het op de derde plaats staande Vios
verloor de uitwedstrijd tegen nummer vijf HandbaL Venlo met 32-23.
• In de hoofdklasse bij de vrouwen was er een tegenvaller voor Meos. De nummer
zeven van de ranglijst uit Ospel/Nederweert verloor van het twee plaatsen lager
geklasseerde PSV Handbal. In Eindhoven werd het 27-22 voor de thuisploeg.
Ook LimMid, de andere Midden-Limburgse ploeg in de hoofdklasse, ging onderuit.
Noav bleek in Susteren met 24-20 te sterk. Door de nederlagen komt de gevarenzone
voor zowel Meos als LimMid dichterbij.


