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Doelpoging van Bevo in het duel met Vios.
© john peters

HANDBAL

Vios is koppositie voor tweede keer kwijt
De handballers van Vios hebben in de titelstrijd van de hoofdklasse een
tegenslag moeten incasseren. De topper zaterdag in Heythuysen tegen Bevo 3
ging met 28-29 verloren,
DOOR GÉ BACKUS
HEYTHUYSEN

Het verlies betekende meteen dat Vios de koppositie weer kwijt is. Voor de tweede
keer deze competitie begon Vios een duel als de trotse koploper en voor de tweede
keer werd prompt tegen een nederlaag aangelopen. Dat was vooral te wijten aan een
matige eerste helft waarin Vios nog wel op voorsprong kwam, maar waarin Bevo goed
verdedigde en met een 12-17 voorsprong ging rusten. De tweede helft begon Vios
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furieus en met zeven treffers op rij was de achterstand binnen tien minuten omgezet
in een 19-17 voorsprong. In die periode liep Bevo zich voortdurend vast op de
verdediging van de thuisclub die er vervolgens razendsnel uitkwam en de wedstrijd
naar zich toe leek te trekken. Maar Vios verzuimde vervolgens door te drukken
waardoor een spannende eindfase aanbrak waarin Bevo 3 de net wat gelukkigere ploeg
was, ook doordat een schot van Vios slechts de lat raakte. ,,De slimmere heeft
gewonnen”, oordeelde Vios-coach Peter Woletz na afloop. ,,We hadden het beter uit
moeten spelen en op het laatst de bal langer in de ploeg moeten houden in plaats van
te snel afronden.. Maar ik kan de ploeg alleen maar complimenteren voor hoe we ons
terug in de wedstrijd hebben gevochten. Jammer dat het net niet genoeg was voor de
winst.”
Vios deelt nu de derde plaats op de ranglijst met Bevo 3. Beide ploegen hebben slechts
een puntje achterstand op de koplopers PSV Handbal en BFC 2.
In de hoofdklasse bij de vrouwen gingen de twee ploegen uit Midden-Limburg
onderuit. Meos, de laatste tijd zo voortvarend bezig, verloor in Nederweert met 28-29
van MIC uit Margraten en LimMid was in Horn met 18-25 de mindere van HandbaL
Venlo 2.
In de tweede divisie bij de mannen boekte Rapiditas uit Weert gisteren in Rotterdam
een 29-33 overwinning op Snelwiek.
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