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HANDBAL

Vios is klaar voor topper

De mannen van Vios zijn klaar voor de topper van komende zondag tegen
PSV Handbal. Zaterdag maakte de ploeg uit Heythuysen geen fout in het
uitduel tegen The Flyers in Wijchen dat met 26-31 werd gewonnen.

DOOR GE BACKUS

Voor de titel in de hoofdklasse zijn nog twee gegadigden over (PSV en Vios) met nog
vier duels voor de boeg. Om het kampioenschap te pakken moet Vios in Eindhoven
winnen van koploper PSV om in puntenaantal gelijk te komen. Daarnaast moeten de
Heythuysenaren in de resterende drie wedstrijden nog een puntje zien goed te maken
omdat het doelsaldo van PSV veel beter is. Slaagt Vios er niet in de titel te pakken,
resteert als nummer twee nog altijd een mogelijkheid om via promotiewedstrijden de
tweede divisie te bereiken.
In Wijchen was het zaak geen schade op te lopen. Vios had het tegen The Flyers niet
gemakkelijk, stond bij de rust zelfs een goal achter, maar trok halverwege de tweede
helft het duel naar zich toe.
In de tweede divisie boekte Rapiditas zaterdag een monsterzege in de thuiswedstrijd
tegen Hercules 2. In Weert wist Rapiditas de grens van veertig goals te passeren: 43-
17.

Helaas vloog de bal pas net na het eindsignaal in de goal.
LIMMID-COACH HARRY KNOPS

In de hoofdklasse bij de vrouwen speelde LimMid met 24-24 gelijk tegen PSV
Handbal 2. Het duel werd eerder gestaakt nadat een speelster van PSV zwaar
geblesseerd was geraakt. LimMid koesterde destijds een kleine voorsprong, maar het
duel moest in zijn geheel worden overgespeeld. Nu stond LimMid bij rust wederom
op voorsprong (12-10), waarna het in de tweede helft gelijk op ging. LimMid-coach
Harry Knops: ,,In de laatste seconde hadden we nog kunnen winnen, maar helaas
vloog de bal pas net na het eindsignaal in de goal.”
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