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De mannenhoofdmacht van Vios met onderste rij links Kevin van der Kop.
© website Vios

Vios begint aan nieuwe uitdaging
Met een thuiswedstrijd tegen WPK Westlandia debuteren de mannen van Vios
komende zaterdag in de tweede divisie. Het is al de tweede promotie in drie
jaar tijd voor de mannen uit Heythuysen.
DOOR GÉ BACKUS

Kevin van der Kop (40) zou je gerust Mister Vios kunnen noemen. Hij begon op zijn
tiende bij de club te handballen en maakt nu al twintig jaar deel uit van de hoofdmacht
van de Heythuysenaren. „Dat ik het zo lang in het eerste uit weet te houden heeft te
maken met de trainer uiteraard, maar ook de jeugd in het team blijft me steunen en
dat geldt zeker ook voor mijn gezin. Als mijn vrouw en twee kinderen er niet achter
staan, zou het me denk ik niet meer lukken.”
Vorig seizoen was Van der Kop met Vios lange tijd met PSV verwikkeld in een race om
het kampioenschap in de hoofdklasse.
Die titelkans was echter nagenoeg verspeeld op het moment dat de competitie moest
worden afgebroken vanwege de coronacrisis.
https://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=739c75fd-7482-43ed-b5f9-a21854f6e7b1
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Vios was als nummer twee normaal gesproken geplaatst voor het spelen van
promotiewedstrijden, maar die gingen niet door waarna de ploeg van de bond (NHV)
alsnog een plekje in de tweede divisie kreeg.
„De reacties bij ons waren gemengd”, zegt Van der Kop. „Ergens was het niet eerlijk,
omdat we ons liever via die promotiewedstrijden hadden geplaatst voor de tweede
divisie. Maar uiteindelijk waren we natuurlijk wel blij dat we ons doel hadden bereikt.”
Vios promoveerde twee seizoenen geleden naar de hoofdklasse en speelde daar
meteen een hoofdrol. Twee seizoenen lang was de formatie uit Heythuysen lange tijd
een kandidaat voor de titel. Het geheim is volgens Kevin van der Kop het maken van
goede, structurele afspraken. „Ook hebben we met Peter Woletz een prima trainer en
er zijn wat oudere, ervaren spelers bij de selectie gehaald. Door die combinatie begon
het bij ons te lopen en ging alles ineens een stuk gemakkelijker.”
Van het team van afgelopen seizoen is slechts één speler vertrokken. Daar staat de
komst van vier nieuwelingen tegenover. Zoals de meeste ploegen die een niveau hoger
gaan spelen, is ook de doelstelling van Vios in eerste instantie om het gewonnen
terrein niet meteen weer prijs te geven. Van der Kop: „En dan kijken we op de helft
van het seizoen wel hoe we ervoor staan.”
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