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HANDBAL

Rapiditas te laat wakker: geen punten na
sterke inhaalrace

De mannen van Rapiditas zagen afgelopen zaterdag in Naaldwijk een inhaalrace
niet beloond worden met een of twee punten. Westlandia was met 33-31 te
sterk voor de Weertenaren.

DOOR GE BACKUS

Rapiditas had enkele zeges op rij geboekt, maar was tegen Westlandia lange tijd de
mindere. De thuisploeg, drie plaatsen lager geklasseerd dan Rapiditas (de nummer zes
van de tweede divisie B), stond bij rust met 19-14 voor en liep in de tweede helft uit
naar 29-20. Pas bij die stand ontwaakten de Weertenaren, om vervolgens aan een
sterke inhaalrace te beginnen. Met nog een minuut op de klok stond het 32-31.
Maar de 33e treffer van Westlandia betekende de nekslag voor Rapiditas, waar volgens
coach Osvaldo Gomes teveel mensen niet de juiste vorm hadden. „We speelden te
nonchalant en deze nederlaag was daarom totaal onnodig. Alle afvallende ballen
waren voor Westlandia. Een ploeg die we, met alle respect, eruit hadden moeten
lopen. Maar wij meenden op fysiek te moeten winnen en kregen het deksel op de
neus.”
• In de hoofdklasse nam Vios revanche op zichzelf voor twee nederlagen op rij. Vios
had zaterdag in Heythuysen geen enkele moeite om Noav te verslaan. In sporthal
Aoreven naderde de thuisploeg de grens van veertig doelpunten, maar bleef daar net
onder. Het eindresultaat was een 38-24 overwinning. Vios blijft in het spoor van de
koplopers BFC 2 en PSV Handbal.
•In de hoofdklasse bij de vrouwen leed Meos (Ospel/Nederweert) een zure nederlaag.
Net als vorige week tegen PSV Handbal ging de ploeg onderuit tegen een ploeg die
lager op de ranglijst stond geklasseerd. Tegen het op de een na laatste plaats staande
Swift verloor Meos in Helmond met 33-28.
• Ook LimMid moest wederom een nederlaag slikken. In Horn was MIC, de nummer
drie van de ranglijst, met 18-23 te sterk. Meos en LimMid staan respectievelijk achtste
en negende en moeten in de resterende vier duels nog vol aan de bak om degradatie af
te wenden.
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