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HANDBAL HANDHAVING

Meos zeker van handhaving

De handbalsters van Meos spelen ook volgend seizoen in de hoofdklasse. De
19-18 overwinning op ESC ‘90 was voor de promovendus genoeg voor
handhaving.

DOOR GÉ BACKUS

Al werd het de laatste weken nog even spannend, Meos kan terugkijken op een
prachtig debuutseizoen in de hoofdklasse. De vrouwen uit Nederweert/Ospel hadden
vooral na de winterstop een uitstekende fase waarin overwinningen werden geboekt
op de nummers twee, drie en vier van de ranglijst. „Daarna werden we geconfronteerd
met een reeks blessures waardoor de resultaten terugliepen. Zonder die blessures
waren we denk ik zesde of zevende geworden” aldus Meos-coach Frank van den Broek.

Rapiditas verdedigt in het thuisduel tegen Quintus.
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Tegen het Zuid-Limburgse ESC ‘90 kon Meos dus aan alle onzekerheid een eind
maken. Maar Meos begon zaterdag niet erg overtuigend. Na een 5-9 ruststand pikte de
thuisploeg het goed op, maar vijf minuten voor tijd pakten zich toch weer donkere
wolken samen boven Meos bij een 15-18 achterstand. Meos ging risico nemen,
offensief verdedigen en dat pakte goed uit. Het werd 19-18 waarna keepster Loes
Bruekers vijftien seconden voor tijd de heldenrol pakte door een strafworp van ESC te
stoppen.
LimMid zit wel nog vol in de degradatiestrijd. De ploeg verloor in Deurne met 15-13
van De Sprint en moet op de slotdag van de competitie in een rechtstreeks duel met
Swift uit Helmond uit gaan maken wie in de hoofdklasse blijft en wie nacompetitie
moet gaan spelen om zich te handhaven.
In de hoofdklasse bij de mannen verloor Vios uit tegen Zwart Wit in Oirsbeek met 31-
28.
In de tweede divisie won Rapiditas thuis in Weert met 30-25 van Quintus. Het was de
laatste thuiswedstrijd van het seizoen voor de Weertenaren. Tot 9-9 ging het gelijk op
waarna Rapiditas conditioneel meer over had en met 16-12 ging rusten. Rapiditas-
coach Osvaldo Gomes: „Bij Quintus spelen enkele spelers met eredivisie-ervaring.
Oude rotten die minder trainen en dus op het eind conditie tekort komen. Wij kunnen
dan nog een tandje bijschakelen.”


