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HANDBAL

Rapiditas mist scherpte na rust

De mannen van Rapiditas zijn niet goed uit de winterstop gekomen. Het
uitduel in Son en Breugel tegen Apollo leverde zaterdag een 28-22 nederlaag
op voor de Weertenaren.

DOOR GÉ BACKUS

Middenmoter Rapiditas moest het opnemen tegen de nummer twee van de ranglijst
van de tweede divisie. Maar in een klasse waarin iedereen van iedereen kan winnen,
was er van enig niveauverschil in de eerste helft weinig te merken. Rapiditas kwam in
het begin achter, maar wist in een ondertalsituatie met twee man minder in het veld
uit vier aanvallen drie keer te scoren en mede daardoor gingen de ploegen bij een 15-
15 tussenscore de rust in. In de tweede helft kwamen de Weertenaren zelfs met 16-18
aan de leiding, maar toen stokte het ritme in de aanval. In de laatste twintig minuten
scoorden de gasten nog maar vier keer en kregen twaalf tegentreffers om de oren.
,,Apollo had een sterke keeper en heeft ook verdiend gewonnen. Ik geef onze
prestatie een zesje en hoop dat we ons niveau de komende weken kunnen
verbeteren”, aldus Rapiditas-coach Osvaldo Gomes na afloop.
In de hoofdklasse maakte het op de tweede plaats bivakkerende Vios geen fout in de
uitwedstrijd tegen Noav. In Susteren won Vios zaterdag met 23-28. Staartploeg Noav
kon het de Heythuysenaren alleen in de beginfase moeilijk maken, maar bij rust
stond Vios al op een comfortabele 11-19 voorsprong. In de tweede helft scoorde Vios
aanmerkelijk minder. Slechts negen treffers werden aan het totaal toegevoegd, onder
meer doordat de concentratie wegviel.
In de hoofdklasse bij de vrouwen verdedigde Meos de koppositie door in Nederweert
met 23-22 te winnen van laagvlieger De Sprint uit Deurne.
LimMid verloor in Valkenswaard met 26-21 van VHC en staat nu op de een na laatste
plaats.
• 2020 moet het jaar gaan worden van de handbalsters van Cabooter HandbaL Venlo
in de eredivisie, het jaar waarin het team prijzen wil pakken. Dat zijn de doelen die er
in Venlo zijn gesteld. De eerste opdracht van het nieuwe jaar was winnen van
Volendam. Dat deed Venlo, zij het wel moeizaam: 32-26.
• De handbalvrouwen van Geonius/V&L zijn het nieuwe jaar in de eredivisie gestart
met een nederlaag. In Amsterdam werd zaterdagavond met 41-29 verloren van
koploper VOC.
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