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HANDBAL

Rapiditas stuurt Quintus met fors verlies
naar huis

De mannen van Rapiditas hadden zaterdag geen enkele moeite om het
bezoekende Quintus met een forse nederlaag naar huis te sturen. In Weert
werd het liefst 34-21.

DOOR GÉ BACKUS

Daarmee onderstreepte Rapiditas de kracht die de ploeg in thuiswedstrijden
uitstraalt. In eigen huis werd de ploeg van coach Osvaldo Gomes alleen verslagen
door Witte Ster, de koploper van de tweede divisie. De andere vier wedstrijden
werden gewonnen. Het staat in schril contrast met de prestaties die buiten Weert
worden geleverd. Vier keer verlies, slechts één keer winst. Tegen Quintus uit

Rapiditas (wit-blauw) had zaterdag geen moeite met Quintus.
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Kwintsheul, dat vooraf een puntje voorsprong op de ranglijst had, was Rapiditas al
snel de bovenliggende partij. Via 2-2 werd het 8-4 en bij rust had de thuisploeg een
comfortabele voorsprong van 15-8. In de tweede helft werd die marge gestaag
uitgebouwd en van een echte wedstrijd was geen moment sprake. Door de ruime zege
staat Rapiditas keurig in de middenmoot, op een zesde plaats. „Ik schat ons hoger in,
denk dat we mee moeten doen om de derde of vierde plaats”, aldus Gomes. „Maar
dan moeten we het uit ook laten zien. Tegen Quintus hebben we solide gespeeld,
gevarieerd en vanaf veel posities gescoord. Dat is buiten Weert juist het grote
probleem. Dan missen we een paar kansen en gaat vervolgens alles mis. We creëren
genoeg kansen, maar benutten er veel te weinig.” Komende zaterdag is er voor de
Weertenaren een uitgelezen kans om het blazoen in uitwedstrijden op te poetsen,
want dan wacht het bezoek aan hekkensluiter Feyenoord Handbal.
• In de hoofdklasse blijft Vios in het spoor van koploper PSV. Vios was zaterdag in
Heythuysen veel te sterk voor Huissen/DFS Arnhem (39-24) en heeft daardoor
evenveel punten als PSV, dat wel een beter doelgemiddelde heeft.
• In de hoofdklasse bij de vrouwen won Meos de uitwedstrijd tegen Margraten met
18-19 en handhaafde zich daardoor in de kop van de ranglijst.
• LimMid boekte in de onderste regionen een belangrijke zege op Handbal Someren.
LimMid won gisteren in Horn met 23-18.


