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RUIME ZEGE Rapiditas maakt er een show van

Vios ziet toch lichtpuntje
na nederlaag tegen Swift
door Gé Backus
HANDBAL – De derby in de eerste
klasse tussen Vios uit Heythuysen
en Swift 2000 uit Roermond is uitgedraaid op een eenzijdige pot
handbal. Dat was ook niet zo verwonderlijk, want vooraf gold Swift
als de grote favoriet. De ploeg is
een van de kampioenskandidaten
terwijl Vios moet vechten tegen degradatie. In Heythuysen was na
één helft al duidelijk wie er zou
winnen. Swift maakte de favorietenrol waar en klopte de thuisploeg met 12-20. Die score had volgens Swift-coach Paul Verjans nog
veel hoger uit moeten vallen¨ ,,Aanvallend vond ik ons heel erg zwak,
het had gewoon 12-35 of zoiets
moeten zijn. Echt tevreden ben ik
dan ook niet, hoewel we verdedigend wel goed stonden.”
In het kamp van Vios was wel
enige vorm van tevredenheid te bespeuren. ,,We zijn op de goede
weg. Deze nederlaag was niet te vergelijken met die tegen Zwart Wit
of BDC. Toen werden we weggeveegd. Nu speelden we veel beter
en is er duidelijk progressie te zien.
Swift is een van de sterkste ploegen in deze klasse en we bleven
toch lange tijd bij en kwamen zelfs
nog een keertje terug. Maar het probleem is gewoon dat we heel moeilijk scoren. We zijn echter nog
steeds niet compleet en ook zijn er
enkele jongens die nog niet voldoende ritme op hebben gedaan.
Dus al met al denk ik dat de punten er binnenkort toch aan gaan komen.”
In dezelfde klasse was Merefeldia
oppermachtig in het uitduel tegen
Wittenhorst. De ploeg uit Nederweert zegevierde met 16-28 na een
4-12 ruststand. ,,Van begin af aan
hebben we prima staan te verdedigen, Wittenhorst speelde niet eens
zo slecht, maar kwam er eenvoudigweg niet doorheen. Het was een
collectieve prestatie, iedereen heeft

Harold Coenen (Vios) in de tang bij twee Swift-spelers.
ook gescoord’ aldus het lyrische
commentaar van Merefeldia-coach
Erik-Jan Hermans na afloop.
In de regioklasse klopte Rapiditas in Weert het bezoekende
Ha-Stu met 33-25 na een 15-11 ruststand. De tribunes in sporthal Leuken waren bezet met zo’n tweehonderd toeschouwers die een prima
presterend Rapiditas zagen. Vooral
op het eind maakten de mannen
van coach André de Brouwer er
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een show van. Bijvoorbeeld door
met twee man in ondertal (vier tegen zes) twee keer te scoren. ,,In
die fase lukte ook echt alles”, aldus
De Brouwer.
In de eerste helft was de thuisploeg ook beter, maar had men
moeite om het verschil in goals uit
te drukken. Pas kort voor rust wist
men een kloof te slaan (15-11) die
in de tweede helft werd uitgebouwd.

