
HV Marsna 
 
Uitslagen 
HS1 Kerkrade HS1  Marsna HS1  21-11  
DS1 Marsna   Bevo DS1  24-33 
DD1 SVM D1#  Marsna D1  7-3 
DB1 Eksplosion'71 DB1# Marsna DB1  12-19  
DE1 Noav E3  Marsna E1  0-17   
DC1 Marsna DC1  PSV Handbal DC1 8-13 
DS1 PSV Handbal DS2 Marsna   18-26 
DD2 BDC'90 D1#  Marsna D2  3-21    
DC2 Vios (H) DC1  Marsna DC2  11-7 
DS2 BDC '90 DS1  Marsna DS2  10-19 
DA1 Vios (H) DA1  Marsna DA1  21-12 
HS BDC '90 HS1  Marsna HS1  36-16  
 
PSV2  -  Marsna  18-26 (5-14) 
Geen probleem voor Marsna in de Lichtstad 
Met 4 afmeldingen vertrok Marsna naar Eindhoven.  
Een wedstrijd waar niet te lang bij stil gestaan moet worden, weinig sfeer, weinig tegenstand. 
Marsna  start goed. Komt op 0-6 waarvan 4 doelpunten door Lotte, die goed op dreef was. PSV scoort het 
eerste doelpunt pas na dik 18 minuten via een break. Het was toen 1-7.  Marsna kon toen nog uitlopen tot 
2-12. PSV kon nog even iets terugdoen vanwege een mindere dekking bij Marsna waardoor de stand 5-12 
werd met nog enkele minuten te spelen. Bij rust was het 5-14. 
De tweede helft was voor Marsna moeilijk om zich op te peppen. PSV kon eenvoudiger schieten vanuit de 
2e lijn. Iedereen kwam aan het spelen en Danja Lucassen maakte in de tweede helft haar debuut bij de 
dames 1 en scoorde mooi vanuit de hoek het 17e doelpunt.  Direct daarna stopte Aniek nog een strafworp. 
De eindstand was dan ook 18-26. De 2 punten gaan in ieder geval mee naar Meerssen. 
Volgende week de topper tegen BFC. 
Doelpunten: Lotte 8, Ilona 6, Gwen 4, Pia 2, Kyara 2, Georgie 1, Svenja 1, Danja 1, Rian 1. 
 
Dames Sr2 
BDC was vandaag onze tegenstander en wij gingen naar het hol van de leeuw. De wedstrijd begon wat 
lauw vanaf onze kant waardoor het maar niet wilde vlotten. Na een kwartier was de stand slechts 3-3 op 
de borden. Met een beetje geluk konden we de ruststand halen met een kleine voorsprong van 4-7. In de 
tweede helft verloren we onszelf, BDC wist de stand tot 7-7 te versnellen.. Toen ontvlamde Marsna, en met 
een flinke peper in hun vot wisten ze een voorsprong te creeeren tot 11-7. We moeten ook even een veer 
in de vot van Ivana steken want na een aantal weken niet te hebben gespeeld heeft ze een prachtig 
keepersspel neergezet. Bijna alle penalty's had ze eruit. Marnsa, een goed eindresultaat van 19-10! En de 
hooligans van Meerssen, ook weer bedankt voor jullie aanwezigheid. 
 
Heren SR 
Vandaag moesten de heren naar Landgraaf, tegen het andere team van Koldo. Gezien de opwaartse lijn 
van de afgelopen 2 wedstrijden gingen we met goede moed van start. De opening was voor de heren van 
BDC. Maar we bleven netjes bij tot de 3-3. Met goed verzorgd spel bleven we secoren en brachten we even 
de heren van BDC in verlegenheid. Echter Koldo spoorde zijn team aan, en bij Marsna kwamen er een paar 
kleine slordigheidjes in het spel, waardoor BDC een voorsprong kon opbouwen. In de laatste 10 minuten 
van de eerste helft liep BDC uit, door gebruik te maken van geregeld Marsna balverlies. Een beetje 
geflatteerd kwam de tussenstand op 21-9. Kwalitatief waren de heren van BDC niet te kloppen vandaag. 
Ook de tweede helft ging in het voordeel van BDC. Al lukte het Marsna door goed combinatiespel 
veelvuldig vrij voor doel te komen. Kansen missen is ook een vak. Maar we slaagden er voor het eerst 
sinds lang weer eens in voorbij de 15 doelpunten te komen. Eindstand 16-36. Sportieve wedstrijd die we 
toch met enigszins tevreden gevoel konden besluiten. 
 
Eksplosion '71- Marsna B1 12-19 
Vandaag werd het publiek getracteerd op een doelpuntrijke wedstrijd in Tegelen. Via een bliksemstart van 
B1 werd al heel snel een 1-4 voorsprong opgebouwd. Dit ging wel heel makkelijk en nog voor de 
supporters "tien, tien, tien" konden scanderen, kwam Eksplosion onverwachts terug tot 4-4.Toen was het 
weer de beurt aan B1 om de druk op te voeren. Met "Double Duijx" (Veerle en Lisa) in de gelederen werd 



de score opgevoerd en werd een 4-11 ruststand bereikt. De wedstrijd was beslist. Na de rust voltrok zich 
een warrige fase waarin Eksplosion haar naam eer aan deed met een uiterste krachtsinspanning, Marsna 
minder geconcentreerd was,  de scheids aan beide kanten strooide met de laatste restanten van 
Sinterklaas (te weten strafworpen, gele kaarten en tijdstraffen over en weer) en Eksplosion zo toch nog 
terugkrabbelde naar 9-12, maar verder liet B1 het niet meer komen. Het slotakkoord was voor de M&M-
ers (Miranda & Meiden), die nog enkele mooie staaltjes van "hoe verpletter ik mijn tegenstander op 
karakter"  lieten zien, dat uiteindelijk leidde tot de 12-19 overwinning voor B1, dat zich steeds vaster in de 
subtop nestelt.  Doelpuntenmakers: Joyce 6x, Renée 6x, Lisa 3x, Veerle 2x, Kyra 1x, Sem 1x.  Dank aan 
Veerle (van de C1), die een prima partij op de hoek speelde en B1 uithielp vanwege de vele blessures. 
 
MARSNA C1  -  PSV C1  8-13  (3-6) 
Gelukkig voor de dames van PSV uit Eindhoven verving Cor de niet opgekomen scheids. Achteraf minder 
voor onze meiden omdat ze de minste wedstrijd van het seizoen speelden. Lusteloos, niet zo enthousiast 
en dat was vooral verdedigend te merken. Extra pijnlijk waren de stuk of 7 tegendoelpunten uit de fast-
break.  Dan wordt het moeilijk om zo’n wedstrijd te winnen terwijl de troepen van Cocu nog niet eens zo 
geweldig speelden. Wel excelleerde hun keepster die voor onze toppers steeds een sta in de weg was want 
kansen kregen we genoeg. Na een ruststand van 3-6 was het te snel wederom een verloren wedstrijd. 
Eindstand 8-13. De winterstop komt net op tijd, kunnen de batterijen opgeladen worden. De traditionele 
kerstborrel ging ook al niet door omdat organisator Leon. B. nog onvoldoende hersteld is. Die wordt 
omgezet naar Pasen maar daar horen we nog meer van. Ook wordt nog een wedstrijd tussen de meiden en 
de vaders georganiseerd, de vaders hebben al trainingsschema’s meegekregen, één een afvalschema. En zo 
is er altijd wel wat. De coaches zijn niet te benijden. Aan hun de zware taak om het moreel op te vijzelen. 
Dat zal zeker lukken want volgens de voorzitter is dit toch maar weer gewoon een overgangsjaar! Het 
zoveelste weliswaar maar toch. Namens de feestcommissie voor iedereen de beste wensen en een goede 
Roetsj! En ook in 2015 zal de inmiddels veel gekopieerde kreet “Kop op die Blaaauwe” weer veelvuldig en 
luidruchtig te horen zijn op de nog immer volbepakte tribunes. Doelpunten: Julie C. (4), Lara P. en Janneke 
(2).  
 
 
Dames D2 
Op de zonnige zondagmorgen vertrokken de dames van Marsna D2 vol vertrouwen richting Landgraaf. De 
wedstrijd tegen de hekkensluiter BDC' 90 moest geen problemen opleveren. 
Na wat opstartproblemen was daar plotsklaps de openingstreffer van Maddy, gevolgd door een mooi 
doelpunt van Fabiëne. Dit bleek het begin te zijn van een ware doelpuntenregen. Het team van BDC bleek 
erg onervaren en dat was duidelijk merkbaar. Ze maakten geen enkele kans en wisten maar sporadisch 
onze invalkeepster Amber te passeren. Zonder vrees of angst verdedigde zij het Marsna doel. Dajenka en 
Sanne wisten van geen stoppen en scoorden respectievelijk 11 en 6 doelpunten!! 
In deze ongelijke wedstrijd zagen we ook nog een mooi geplaatst goal van Jacky op de hoek. De snoeiharde 
bal van Iris sprong helaas vanuit de kruising weer het veld in en zorgde voor een enorme golf van geluid 
vanaf de Marsna tribune. Volgende keer schreeuwen we hem erin! Al met al kunnen we terug kijken op 
een goed gespeelde wedstrijd waarin duidelijk te zien is welke vooruitgang de meiden hebben gemaakt 
onder leiding van coaches en trainers Miranda en Daniël. 
Einduitslag van deze wedstrijd was 3- 21. 
De doelpunten makers waren: Dajenka 11, Sanne 6, Maddy 2 en Jacky en Fabiëne allebei 1 
 
Dames E1 
Deze zaterdag moesten de meiden niet in de ochtend aantreden, maar in de late middag. Zou dit hun geluk 
brengen? Vol goede moed gingen de meiden naar de vernieuwde sporthal in Susteren. Onder de meiden 
heerste een gezonde spanning, de opdracht van de coach was duidelijk, minimaal met 10-0 winnen! Na 
vier minuten bracht Sam het na een mooie actie al op 1-0. Het team bleef goed als team spelen en hierdoor 
kon er aan de lopende band gescoord worden, met rust was het al 7-0. De keepsters Kim en Nina hoefde 
bijna niet in actie te komen, maar als het nodig was stonden ze er! Na de rust ging het gewoon verder en 
de eindstand werd bepaald op 17-0. Top dames, in deze wedstrijd hebben jullie evenveel gescoord als alle 
andere wedstrijden samen in dit seizoen! Door een goede teamprestatie konden de volgende meiden 
scoren: Lieve 1x, Sam 4x, Kim 3x, Robin J 3x en Robin c 6x. Na de wedstrijd stond er in de kantine van 
Marsna heerlijke hapjes klaar! Pascal, namens alle kinderen en ouders hartelijk dank hiervoor, het was 
super! 
 
Programma 



Zaterdag 20-12 
13:00 DD2 Marsna D2 BFC D4    
13:50 DD1 Marsna D1 BFC D2     
14:40 DC1 Marsna DC2 Vilt/Be Quick DC1    
15:45 DB1 Marsna DB1 Leudal DB1  
20:30 DS1 Marsna  B.F.C. 1  
Zondag 21-12 
17:00 DA1 Marsna DA1 Leudal DA1     
18:10 DS2 Marsna DS2 Vlug en Lenig DS3 


