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HANDBAL

Meos verslaat LimMid in derby

De derby in de hoofdklasse tussen de vrouwenteams van LimMid en Meos
eindigde gisteren in Horn in een weinig verrassende 20-23 zege voor de
gasten uit Nederweert/Ospel.

DOOR GÉ BACKUS

Meos staat door de overwinning tegen LimMid stevig op de derde plaats van de
ranglijst, terwijl de verliezers net boven de rode streep blijven staan.
Meos begon als favoriet aan de derby in Horn en maakte dat in de eerste helft ook
waar. LimMid had verdedigend moeite om de aanvallen van de gasten te pareren. Bij
rust was het 10-14 in het nadeel van LimMid, dat in de tweede helft een stuk beter
partij gaf omdat de dekking na wat omzettingen beter functioneerde. Maar de in de

Daphne Nabben (Meos) dringt door de LimMid-defensie.
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eerste helft opgelopen achterstand kon de ploeg uit Horn niet meer dichten. Meer als
naderen tot op één of twee treffers zat er niet in voor de ploeg van coach Harry
Knops, die zeker acht open kansen had geteld die zijn speelsters niet wisten te
verzilveren. „Alleen voor de keeper komen en dan hoog over schieten. Meos is een
ploeg die al jaren samen speelt, dat is toch een verschil met ons team met veel jonge
meiden. Maar het was geen slechte partij van onze kant.” Volgens Rianne Schwillens ,
begeleidster van Meos, verzuimde haar ploeg in de tweede helft een beslissend gat te
slaan. „Daardoor kwam LimMid weer in de wedstrijd en werd het op het eind nog
spannend, ook omdat we een paar strafworpen misten.”
In de laatste minuut maakte Eva Koopmans de bevrijdende 20-23. Schwillens: „Ik
vind het een verdiende overwinning voor ons omdat we aanvallend en verdedigend
beter waren. Het was wel een harde wedstrijd. Van beide kanten en wat mij betreft
hadden de scheidsrechters daar wat harder tegen op mogen treden.”
W In de tweede divisie bij de mannen klopte Rapiditas zaterdagavond in Weert
HVOS met 35-26 waardoor Rapiditas afstand nam van de gevarenzone.
W In de hoofdklasse won Vios in Heythuysen zaterdagavond in sporthal Aoreven de
topper tegen PSV Handbal met 30-25. Daardoor is nummer twee Vios in punten
gelijk gekomen met koploper PSV. Alleen het doelsaldo van de Eindhovenaren is
beter.


