
HV Marsna 
 
Uitslagen 
DD2 Iason D1 Marsna D2  8-10   
DE1 BFC E2# Marsna E1  3-0 
DD1 Meeuwen (M) D1 Marsna D1 8-17   
DC1 Venlo DC1 Marsna DC1 
DB1 BFC DB2 Marsna DB1  13-12 
DS1 RHV DS1 Marsna  
DD2 Gemini (V) D2 Marsna D2  11-14   
DA1 Gemini (V) DA1 Marsna DA1  14-7  
HS1 Gemini (V) HS2 Marsna HS1  43-17  
 
Wedstrijdverslag Heren Senioren Gemini 2 vs Marsna 1 
Deze zondagavond trokken de Heren van Marsna naar Voerendaal om een wedstrijd te spelen tegen 
de nummer  6 uit de lijst. Het zou een zware dobber worden, met de thuiswedstrijd in het 
achterhoofd. Bikkelen dus!  
De heren gingen degelijk van start met de eerste twee openings doelpunten van Frank en Jeroen en 
daarna ook Koldo. Een degelijke 6-0 verdediging en fel uitstappen was verdienstelijk terwijl goede 
balcontrole in de aanval leidde tot mooie kansen die goed benut werden. Ook Mike wist het doel te 
vinden in de eerste helft en Guy sloot de eerste 30 minuten met zijn goal af. 
De inspanning eiste wel zijn tol, waardoor het spel van de Heren wat slordiger werd. Kansen werden 
niet allemaal benut en her en der onnodig balverlies. Gelukkig wisten de heren zich te herpakken en 
bleven fanatiek er tegenaan gaan. Ook vocaal had Marsna de overhand door een constante, luide en 
oppeppende hop hop hop van de aanvoerder. Ook de heren van Gemini ontging dit niet. 
De tweede helft moesten we helaas halverwege zonder Guy stellen, die na 3x twee minuten het veld 
moest verlaten. De heren bleven echter scoren en ook Rob wist het doel te vinden. Tum stond zeker 
niet onverdienstelijk in het doel. De nodige open kansen werden door hem gekeerd en ook bij 2 7-
meters was hij de winnaar van het duel.  
Maar helaas… de heren van Gemini speelden een super pot. Veel kansen werden uitgespeeld, maar 
nog meer breaks werden goed benut. De 17 doelpunten van de heren van Marsna waren dan ook bij 
lange na niet genoeg om de punten mee naar huis te nemen. Maar liefst 43x werd door Gemini het 
doel gevonden… auw, dat doet pijn! 
Ruststand was 21-8, eindstand 43-17 in het voordeel van Gemini. Doelpunten van Frank (5), Jeroen 
(4), Pascal (3), Mike (2), Rob (1), Koldo (1) en Guy (1). 
 
 
BFC B2 - Marsna B1 13-12 
Vandaag de derby tegen BFC, een goeie tegenstander , die thuis in Meerssen maar nipt werd 
verslagen. Coach Miranda had vanwege de vele blessures , nog maar net op tijd een selectie op de 
mat gekregen, dus een spannende wedstrijd was te verwachten. B1 startte voortvarend en dominant 
en na enkele minuten en eens effe goed met de ogen knipperen stond een 0-4 voorsprong op het 
scorebord, dankzij Renée, Lisa en 2x Rianne. 
Wat een start! Het fysiek sterk ogend team van BFC kwam daarna terug tot 2-4, maar B1 bleef sterk 
spelen en liep via Joyce uit naar 2-5. BFC werd langzaam wat sterker en sloop dichterbij tot 4-5. Lisa 
scoorde de 4-6 voor Marsna,maar door nog een treffer van BFC, en 2 treffers van uitblinker Rianne 
werd de ruststand 5-8 voor B1. Een zwaarbevochten voorsprong, maar zeker verdiend. Vraag was 
alleen, is dit energievretend spel vol te houden, met zo'n krappe selectie. Vlak na rust scoorde Britt 
met een "panna" een 7 meter (5-9) en tot 6-10  voor B1 ( met nog een doelpunt van Rianne) was er 
geen vuiltje aan de llucht, al slonken de krachten aan Marsna-zijde.  B1 had veel inspanningen 
geleverd en de krachten lieten na, kansen kreeg het zeker, maar paal, lat, keepster en enige pech, 
stonden meer doelpunten en een grotere voorsprong in de weg. BFC daarentegen speelde gewoon 



haar eigen spel en sloop langzaam dichterbij en zo stond het plots 
10-10. Vervolgens een zinderende finale van de wedstrijd met kansen en doelpunten ( Rianne en 
Joyce) aan beide kanten. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel (12-12), maar de laatste 
90 seconden van de wedstrijd was B1 nog maar nawelijks in balbezit. Een "Sontagsschuss" van BFC 
leidde tot de anticlimax en einduitslag van 13-12 voor BFC.  Even zat men er doorheen, als echte 
"profies". Maar de B1-meiden hebben vandaag gewoon een uitstekende wedstrijd gespeeld en 
gestreden voor wat ze waard waren. Dat verdient alle lof !! 
 
DC2 
Een rustige vrijdagnamiddag, het zonnetje scheen en dames D2 waren wel 

weer eens toe aan een potje  handballen. 

Op naar tegenstander en toekomstige fusie partner Iason in Valkenburg. 

Na een aantal minuten handballen ging de strijd lekker gelijk op. 

Marsna's verdediging stond als een huis en keeper Merel was lekker op dreef. 

Tot zover niets bijzonders..echter na het rust signaal ging de 

scheidsrechter in conclaaf met de wedstrijd tafel en omdat bij deze 

inhaalwedstrijd Iason eigenlijk de uitspelende partij bleek te zijn werd de 

score simpelweg omgedraaid. 

Zo simpel bleek dat niet te zijn en zo veranderde de ruststand van 3 -7 

voor Marsna in een 6 - 4 stand voor eveneens Marsna.. 

De tribune riep goed bedoelde aanwijzigingen maar deze werden totaal 

verkeerd geïnterpreteerd waardoor het een over en weer geroep werd en 

daarvoor waren we niet gekomen. 

De dames in het veld lieten de tribune en de interim wedstrijd 

verslaggeefster in totale verwarring achter door een opnieuw prachtig 

aantal doelpunten... 

Hoeveel er dat waren is een ruwe schatting maar na enig overleg zijn we 

uitgekomen op een voor Marsna 11- 7 overwinning. Of was het nou 8-10? 

Hoe dan ook..De twee wedstrijdpunten zijn weer binnen. 

Doelpunten maaksters (bij benadering) 

Sanne 4, Dajenka 2, Tessa 2, Maddy en Zoë 1 
 
DHC Meeuwen D1 – HV Marsna D1 (4-10) 8-17. 
Daar gingen we op zaterdagochtend even over 11 uur richting België voor de wedstrijd tegen DHC 
Meeuwen. Na iets meer dan een half uur rijden waren  we op onze mooie locatie. Met onze trouwe 
supporters op de tribune en de dames die er ook zin in hadden konden we rustig warm lopen en 
ingooien. Na een goede speech door onze coach Aniek waren de meiden er klaar voor. De 
openingsceremonie verliep even wat anders dat de meiden gewend waren en met 2 scheidsrechters 
in het veld werd er begonnen aan de wedstrijd. 
De beginworp was voor de tegenstander maar door de goed oplettende verdediging konden we zeer 
snel en met 30 sec. op de klok scoren en de openingstreffer op naam van Kyra zetten.  Met nog twee 
7 meter worpen die werden benut door Noa en Jacki gingen we rusten met 4-10 op het scorebord. 
De tweede helft lieten de meiden zich niet kennen en konden ze goed verder uitlopen. De 
verdediging doorbreken werd wel wat moeilijker omdat de tegenstander niet meer uitkwam en er nu 
dus ook van afstand gescoord moest worden.   
De eindstand werd hierdoor uiteindelijk 8-17 waardoor we de 2 verdiende punten mee naar 
Meerssen konden nemen. 
Doelpunten: Kyra en Anouk 5, Lynn 3, Noa 2, Jennifer en Jacki 1 
 
Gemini D2 - Marsna D2   11 -14 



De tweede wedstrijd dit weekend. Na vrijdag in een Feyenoord - AS Roma sfeer gewonnen te hebben 

van onze zusterploeg met 8-10 (of 7-11) stond nu de wedstrijd tegen Gemini als zondagsuitje gepland. 

Van enige after Iason-spanningsdip was echter niets te merken. Onze dames stonden met veel 

zelfvertrouwen te ballen en Tessa wist dan ook snel de 1-0 op het bord te zetten. De bal ging in de 

aanval rap en zorgvuldig van hand tot hand. De vrouwelijke versie van Turpin van afgelopen vrijdag 

was vandaag ingeruild voor een heuse Bjorn Kuipers. Complimenten voor deze scheidsrechter, zo zie 

je ze niet vaak! Amber stond als vanouds een potje supercirkelspel te spelen. Deze meid heeft haar 

plekje wel gevonden aan de cirkel en wist een paar wonderschone doelpunten te maken, waarvan een 

op grond van een prachtige assist van Jacky. Jacky was trouwens ook deze wedstrijd weer sterk in de 

hoek en wist ook mooi te scoren. Dajenka gaf haar prinsessenkroontje extra glans door een paar 

prachtige counters te verzilveren. Simone wist niet alleen te scoren maar bracht met een doordacht 

een-tweetje Sanne in een super scoringspositie,waar Sanne natuurlijk wel raad mee wist. Mooi om te 

zien, en dat zagen ook de toppers van de Lions, Luc en Ivo Steins, dat Firdouss over een tomeloze 

inzet beschikt. Evenals Maddy trouwens. Klein en fijn als ze is staat ze verdedigend, maar zeker ook 

aanvallend haar mannetje. Jammer dames dit keer geen doelpunt, maar wel super in het teambelang 

gespeeld. En dat geldt zeker ook voor onze andere kanjers Zoë, Iris en Fabiënne. Deze laatste leek 

haar prins Zef echter wel een beetje te missen. Merel probeerde de deur dicht te houden maar moest tot 

haar ongenoegen toch af en toe in het net vissen. De confettiregen aan doelpunten vandaag: Sanne (5), 

Dajenka (3), Amber en Jacky (2), Simone en Tessa (1). 

 
 
Verslag f-jeugd. 
Op zaterdag 28 februari stonden de meiden van de f alweer klaar voor het derde toernooitje. Waar 
ze 3 wedstrijden gingen spelen. 
Ze begonnen met een wedstrijdje tegen vilt be quick, de ene na de andere bal vloog in het doel. 
Iedereen wou heel graag score! En onze keepster Cilke liet zich niet gek maken en liet geen enkele 
bal door. De eerste wedstrijd was binnen met een overwinning van 13-0.  
Na de 1e wedstrijd moesten we anderhalf uur wachten, gelukkig konden we een halfuurtje spelletjes 
doen in de squad ruimte! Ze hebben een parcours gelopen en tot slot nog lekker tikkertje gedaan. In 
het uur daarna, zijn ze erachter gekomen dat de coaches wel leuke klimtoestellen zijn, een 
wachtwoord van de telefoon raden erg moeilijk is en dat tenentrappertje een leuk spelletje is. Zo zijn 
ze het uurtje rond gekomen en weer helemaal klaar voor wedstrijd nummer 2. Dit keer tegen noav. 
Zo makkelijk als de bal er in ging bij de eerste wedstrijd zo moeilijk was het bij de tweede. De meiden 
wisten maar 1x te score. Dit was natuurlijk wel genoeg want ook sterre liet geen bal door in de goal. 
Ze hebben heel leuk samen gespeeld en als bikkels verdedigd, dus de overwinning was dik verdiend. 
En toen ja alweer wachten, dit keer zat er gelukkig maar 1 wedstrijdje tussen. Nog even wat snoepjes 
gegeten en daarna kon de derde wedstrijd beginnen. Helaas ontbrak er een scheids, na flink wat 
geroep van beide teams op de scheids, kwam ze daar aanlopen. Nu kon de wedstrijd tegen de grote 
jongens en meiden van esc beginnen. De meiden moest eerst een beetje kijken wat er nu gebeurde 
maar al snel wisten ze weer hoe ze moesten score. Helaas wist esc ook hoe dat moest en kreeg 
Sjuulke harde ballen langs de oren. De meiden hebben hun best gedaan en daarom was 5-5 een 
mooie einduitslag. Tot slot nog even snel de shootout doen wat na de ieder wedstrijdje was. En dan 
konde we eindelijk zeggen we zijn eerste en kregen we mooie medailles. Nog even snel een foto en 
dan weer met lachende gezichtjes naar huis!  
Meiden van de F jullie hebben het super gedaan! 
 
Programma 
Vrijdag 6-3 
17:00 DD2 Marsna D2 ESC'90 D3    



Zaterdag 7-3 
13:00 DE1 Zwart Wit E1 Marsna E1    
14:50 DD2 Zwart Wit D2 Marsna D2    
15:45 DB1 Zwart Wit DB1 Marsna DB1    
17:00 DC1 Marsna DC1 BFC DC1 
18:10 DA1 Zwart Wit DA1# Marsna DA1    
19:30 DS2 Zwart Wit DS1 Marsna DS2 
20:30 DS1 Optimo DS1 Marsna 
Zondag 8-3 
13:10 HS1 Optimo HS1 Marsna HS1 


