
HV Marsna 
 
Uitlagen 
 
DE1 ESC'90 E2 Marsna E1  7-2   
DD2 ESC'90 D3 Marsna D2  4-14    
DD1 ESC'90 D1 Marsna D1  19-4    
DB1 SVVH DB1# Marsna DB1  8-17   
DA1 Bevo DA2 Marsna DA1  12-19   
DS1 HandbaL Venlo 2 Marsna  22-23 
DC1 Noav DC1 Marsna DC1  11-11 
 
Dames Sr1 
Handbal Venlo - Marsna 22-23  (9-9) 
Vandaag stond de uitwedstrijd naar handbal Venlo op het programma. Het zou een zware klus 
worden aangezien Marsna in de aanloop naar de competitie een oefenduel verloren had van 
Venlo.De eerste helft was een wedstrijd waarin beide teams aan elkaar gewaagd waren. Het was een 
gelijk opgaande strijd met een ruststand van 9-9.De tweede helft was wederom een gelijk opgaande 
wedstrijd tot een stand van 15-16. Hierna ging Marsna steeds meer afstand nemen van Venlo, mede 
door uitstekend keeperswerk van Aniek. De dames liepen uit tot een stand van 17-22. Met nog vijf 
minuten te spelen hebben de dames het zich nog even moeilijk gemaakt waardoor Venlo nog terug 
kon komen. De einduitslag was bij het laatste fluitsignaal 22-23 waardoor weer 2 punten binnen zijn. 
Dames proficiat met dit mooie resultaat. 
Doelpunten: Ilona 7, Yentl 6, Svenja 4, Georgie 3, Gwen 2 en Pia 1. 

 

Noav C1  - MARSNA  C1    11-11   (5-7) 
Tja, is het nu een puntje gewonnen of verloren? Tegen wederom een tegenstander waarvan  
het afgelopen seizoen kansloos werd verloren. Onze meiden waren gewaagd aan de 
tegenstander uit Susteren, of was het juist andersom? Maakt niet uit maar de wedstrijd was 
zeer spannend. Ook voor de achtergebleven supporters die live via de juist ingestelde 
groepsapp het spektakel konden volgen. Na een voordelige ruststand van 5-7 hoop je dat 
het kwartje uiteindelijk jouw richting opvalt. Dat was net niet het geval, eindstand 11-11. 
Marsna blijft aan kop, niet te geloven maar waar. Coach Manon: “Het is altijd moeilijk een 
wedstrijd pal aan het einde van de herfstvakantie. Er is toch wat concentratieverlies al 
hebben we goed doorgetraind. De tegenstanders in de competitie ontlopen elkaar niet veel 
dus zul je elke wedstrijd alles moeten geven. Tot dusver ben ik meer dan tevreden, al was 
het vandaag verdedigend minder”. Daar de Mac-air van onze razende reporter in het 
ongerede is geraakt vervoegen we niet over de doelpuntenmaaksters waarvoor excuus. Wel 
kregen we mee dat de voorzitter een ietwat overspannen indruk maakte. Het zal de druk van 
na het overgangsjaar zijn!! Proficiat meiden, en doortrekken tot volgende week.Dan wacht 
V&L, volgens insiders de absolute titelfavoriet. Meiden succes! 
 

 

Dames D1 

Vandaag stond de uitwedstrijd tegen de koploper ESC90 uit Stein gepland. De wedstrijd was 
zeer rommelig doordat de meiden veel te veel stil bleven staan en de bal slordig werd 
overgespeeld. Hierdoor kon ESC90 steeds met een break uitkomen waardoor onze keeper 
Demi gewoon machteloos was om de bal tegen te houden. Al snel keken we tegen een 
achterstand van 7-0 aan. De enige kans die we kregen werd gelukkig wel benut door Noa. 
Ook werd Kyra bij de cirkel hard tegen de vloer gewerkt terwijl ze van achteren werd 



aangetikt. De scheids besliste hier in het voordeel van ESC’90, we  kregen geen 7 meter, zelfs 
nog geen vrije worp voor deze forse overtreding. 
In de 2de helft bleef het spel van onze kant aanvallend zeer slecht, de meiden stonden 
gewoon stil op hun plaats. Verdedigend was het wel al wat beter ondanks dat we nog steeds 
te lief waren voor de tegenstander. Met nog twee 7 meter worpen tegen waarvan Demi er 
een goed heeft weten te stoppen en nog drie goede acties van Kyra en Noa werd de 
eindscore 19-4. Noa 2x en Kyra 2x 

 

ESC'90 D3 - Marsna D2 
De tweede uitwedstrijd stond op het programma, bij het altijd lastige ESC'90 in Stein. Onze 

meiden bleken goed uit de herfstvakantie gekomen te zijn. Zoals inmiddels gewoon was de 

verdediging gesloten en werd ook niet echt door de aanval van ESC op de proef gesteld. De 

omschakeling naar de aanval ging gecontroleerd en en snel keek de thuisploeg tegen een 0-4 

achterstand aan. Kannonen wat zag ons aanvalsspel en verzorgd uit met goed cirkel spel. Op 

enig moment verrastte Amber vriend en vijand door een prachtig hoekdoelpunt te scoren 

(zeker op trainingskamp geweest). Al snel stond het 1-7. ESC greep in door een aantal spelers 

uit een ander team op te roepen. De aanvalsdrift van Marsna was echter niet meer te stuiten, 

over onze gaolie Merel nog maar te zwijgen. Knap stopte ze een 7 meter. Top!! In rap tempo 

werd ESC van de mat gespeeld. Dajenka zorgde voor een paar knappe solo's maar de kers op 

de taart werd dit keer gezet door Maddy. Zij zag haar harde werken bekroond met twee mooie 

doelpunten. De coaches kunnen terug kijken op geslaagde wedstrijd door een team dat er in 

de volle breedte staat! Eindstand 4 - 14. Onze gaolgetters: Dajenka (5), Sanne (4), Simone (2), 

Maddy (2) en Amber (1). 
 
 
DE1 
Afgelopen zaterdag moesten de meiden van de E1 in Stein spelen tegen Esc'90. 
Vantevoren kregen we al het gruwelverhaal dat een ander team met  41-0 (!) had gewonnen van de 
tegenstander. ..benieuwd wat ons te wachten stond! 
Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken, vooral het feit dat onze meiden zich niet lieten kisten 
door de fanatieke meiden van Esc'90! 
Er werden 2 mooie goals gemaakt   door Robin J en Kim! 
We hadden , onnodig, veel balverlies maar doordat Nina  de tweede helft goed heeft gekeept werd 
het uiteindelijk "maar " 7-2 ... 
Volgende keer beter! !! 
 
Programma 
Zaterdag 1-11-14 
09:30 DC1 Marsna DC1 Vlug en Lenig DC1 
10:30 DE1 Marsna E1 Noav E2    
11:20 DD2 Marsna D2 Iason D1    
12:10 DD1 Marsna D1 Noav D2    
13:00 DC2 Marsna DC2 Noav DC2    
14:10 DB1 Marsna DB1 Noav DB1    
20:15 DS1 Marsna DS1 NOAV 
Zondag 2-11-14 
15:00 DA1 Marsna DA1 Born DA1    
16:10 DS2 Marsna DS2 Born DS1 
17:20 HS1 Marsna HS1 Brunssum HS1 
 


