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Uitslagen 
 
DS1  beker  Marsna  ESC'90 DS1  21-14 
DE1 Juliana E1   Marsna E1  6-1    
DD2 Margraten D1  Marsna D2  7-5    
DC2 Margraten DC1 Marsna DC2  10-6    
DD1 Sittardia D2  Marsna D1  1-8    
DC1 Marsna DC1  HandbaL Venlo DC1 18-11 
DS1 Margraten  Marsna Zaal    15-25 
DS2 Margraten DS3 Marsna DS2  9-19 
DB1 Hasselt DB1  Marsna DB1  15-12     
HS1 BSAC HS2  Marsna HS1  15-30 
 

BEKERWEDSTRIJD          
Marsna-ESC’90  21-14  (11-8) 
In de eerste bekerronde trof Marsna de buren uit Stein. Een team waarbij dit seizoen 
enkele bekenden met een Marsna verleden spelen. Gemotiveerd tot op het bot 
begon Marsna aan deze derby en scoorde meteen de openingstreffer, gevolgd  door 
nummer twee. ESC deed iets terug en zo ging het gelijk op tot 4-4. 
Toen vond doelvrouwe Veerle met haar nieuwe achternaam Martinussen (getrouwd) 
het welletjes en stopte 3 strafworpen op rij. Dat zorgde voor frustratie bij ESC en 
Marsna gaf het een duw in de goede richting want zij liepen uit tot 11-8 bij rust. 
Na een wel erg lange pauze aan ESC zijde dacht iedereen dat zij flink van leer 
zouden trekken bij het begin van de tweede helft. Niets was minder waar. Het was 
Marsna dat de touwtjes in handen hield en zorgde met een uitstekende dekking  er 
voor dat ESC er niet doorheen kwam. Van de zes doelpunten na rust werden er 4 uit 
een 7-meter gescoord, dat zegt genoeg.  
Marsna had een geruststellende voorsprong opgebouwd en wisselde flink door zodat 
alle speelsters minuten konden maken. Met het 21e doelpunt in het laatste fluitsignaal 
kwam een einde aan deze burenstrijd. De eerste tik aan ESC was uitgedeeld. 
Een goede generale voor de start van de competitie tegen Margraten. 
Doelpunten: Ilona  7, Yentl 3, Lotte 3, Georgie 3, Svenja 3 en Gwen 2.  
 
DS1 
Margraten 1 – Marsna 1  15-25 (8-8) 
De openingswedstrijd in het nieuwe seizoen was meteen een derby in en tegen Margraten. 
Na de prima overwinning in de beker tegen ESC’90 ging iedereen met een goed gevoel “de 
berg op”. In de eerste helft zag het er niet naar uit dat de punten mee naar Meerssen 
zouden gaan want beide teams hielden elkaar in evenwicht, 8-8. 
Wat coach Dick in de rust de dames heeft toegefluisterd is niet bekend maar het spel was in 
de tweede dertig minuten van een beter niveau. Vooral het scoringspercentage ging omhoog 
en dat vertaalde zich op het scorebord in het voordeel van Marsna. Bij het eindsignaal had 
Marsna 17 keer het net gevonden in de tweede helft en daar kon Margraten niet aan tippen.  
Een goed begin is het halve werk is het spreekwoord dus we zullen nog veel van onze dames 
kunnen verwachten. Zaterdag a.s. de eerste thuiswedstrijd in de gerenoveerde Marsana hal 
en hierbij verwachten we veel publiek om de dames aan te moedigen. 
Doelpunten: Ilona 7, Gwen 6, Yentl 4, Lotte 3, Georgie 3, Svenja 1 en Pia 1. 
 
 



HS1 
Eindelijk was het dan zover. Het nieuwe seizoen was eindelijk begonnen voor de heren en 
dat nog wel in een hogere klasse. Voor de eerste wedstrijd moesten we naar Maasbree. In 
de eerste minuten werd meteen ons visite kaartje afgegeven met mooi spel vía de cirkel en 
een vroege voorsprong. Deze voorsprong werd niet meer uit handen gegeven. Mede dankzij 
goed instartende mensen werd een ruststand van 8-14 bereikt. In plaats van de tweede helft 
in elkaar te zakken, deed Marsna er juist nog een schepje bij boven op. Daardoor scoorde 
BSAC nog maar 7 keer, terwijl Marsna nog 16 keer scoorde. Van deze zeker goede 
teamprestatie is er niet bijgehouden wie er nu precies gescoord heeft (geen coaches op de 
bank), maar daar ging het ook niet om met een geweldige eindstand van 15-30! 
 
DB1 
Initia Hasselt-Marsna B1 15-12 
De kop is eraf. Na weken noeste trainingsarbeid onder leiding van multicoach Miranda, 
eindelijk de eerste competitiewedstrijd, uit naar Initia Hasselt. Met de nodige internationale 
ervaring van de afgelopen jaren op zak en een brede selectie van 12 speelsters (in 
trainersjargon: "iedere plek dubbel bezet") trokken we richting onze Zuiderburen. Met de 
trouwe supportersschare waaronder sponsor Thibor Woning & Projectinrichting 
Roermond  op de tribune en met Katja als waarnemend coach op de bank  startte B1  het 
seizoen en de wedstrijd moeizaam en onwennig. In een slecht verlichte, schimmige zaal 
(men zou het de Ghost Arena kunnen noemen) toonde B1 als team in de beginfase 
verdedigend te weing duelkracht, gaf het te veel ruimte, kansen en doelpunten 
weg,  aanvallend was er bovendien te weinig variatie, al zal het zeker ook weer wennen zijn 
geweest voor de speelsters na zo'n lange zomerpauze. Binnen no time stond de thuisploeg 
op een 5-1 voorsprong,  een achterstand die B1 ook niet meer te boven zou 
komen.  Gaandeweg de wedstrijd kwam B1 wel beter in de wedstrijd en de slotfase was zelfs 
bij vlagen weer bijna als vanouds met verdedigend veel power, duelkracht, combinaties en 
enkele fraaie doelpunten,  maar de nederlaag was niet meer te voorkomen, al bleef die 
beperkt tot 15-12.  Een verdiende, maar onnodige nederlaag.   Volgende week maar 
voortborduren op het spel van de slotfase. 
 
DC1 
Marsna C1  - Venlo C1    18-11  (9-6) 
Na een dikke maand van voorbereiding werden onze meiden eindelijk in de nieuwe arena  
losgelaten voor het begin van de competitie. Als vijfdejaars C voor het derde opeenvolgende 
jaar in de hoogste regionale klasse ingedeeld. Ga er maar aan staan.  Na een tegenvallend 
vorig seizoen met mindere prestaties was het even afwachten. Venlo kwam op bezoek, een 
tegenstander waaraan onze meiden 2 seizoenen geleden gewaagd waren. Onze meiden, al 
moet je tegenwoordig jonge juffers zeggen, kenden een pikstart. Een snelle 2-0 voorsprong 
die gestaag werd uitgebouwd. Opvallend was het goede gegroepeerd verdedigen en het  
relatief weinige onnodige balverlies.  Daarbij stond Lara R. vanaf het begin uitstekend te 
keepen. Een aantal mooie combinaties werd het publiek voorgeschoteld en de aanvallende 
angels van de tegenpartij werden vakkundig uitgeschakeld. Vlak voor rust leken onze meiden 
wat te verslappen hetgeen resulteerde in een 9-6 voorsprong bij rust. Toch even een 
momentje van twijfel, maar na rust namen onze meiden weer snel het voortouw. Goed 
bijgestaan door de nieuwe trainingstaf, bestaande uit Manon en Anne. De wedstrijd werd 
goed uitgespeeld waarbij  harde acties van Venlo als zodanig  fysiek  werden beantwoord. 
De zege kwam niet meer in gevaar, en goed om te zien was dat alle veldspeelsters scoorden 
waardoor uiteindelijk een dikverdiende 18-11 op het scorebord kwam. Ook goed voor het 
vertrouwen. Daarbij pakte Lara R. nog drie strafworpen! Natuurlijk maakt een zwaluw nog 
geen goed seizoen maar deze superstart kan niemand C1 nog afnemen. Volgende week 
proberen deze lijn door te trekken tegen het altijd lastige BFC, succes alvast dames. 



Doelpunten: Julie C. 5, Ellen 3, Julie S. 2, Maud 2, Janneke, Pernille, Lara P. , Zoë , Veerle en 
Fleur 1. 
 
DD1 
Hv Sittardia D2 - HV Marsna D1 1 - 10 
De eerste wedstrijd van het seizoen stond vandaag op het programma, uit tegen HV Sittardia 
D2 in Munstergeleen. In de eerste helft was het even aftasten en wennen aan elkaar maar al 
snel kwam de eerste goal door een goede samenwerking.  Hierdoor raakte de meiden goed 
gemotiveerd en ondanks een gemiste 7 meter gingen we verdiend met 1-3 de rust in. 
In de tweede helft wilden de meiden meer en met Noa zowel verdedigend als aanvallend op 
dreef konden we de score goed uitbreiden.  Uit eindelijk wisten we met 1-10 te winnen. 
Helaas had de scheidsrechter niet goed opgelet en de stand 1-8 op het formulier ingevuld. 
 
Doelpunten: Noa 5, Jennifer 2, Anouk, Kyra en Danisha 1. 
 
DD2 
Margraten D1 - Marsna D2 
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen stond op de rol, maar niet alleen het seizoen is 
nieuw. Een nieuw team van leeftijdsgenoten, nieuwe hoofdtrainers (Miranda en Daniël), 
nieuwe assistent trainster (Britt) en trainen in een vernieuwde sporthal. Kortom een grote 
uitdaging om het juiste recept te vinden om van al dit nieuws een krachtige soep te maken. 
De eerste krachtmeting in Margraten zou moeten uitwijzen of en waar ons team nog op 
smaak gebracht moest worden. 
De eerste minuten verliepen voorspoedig. De verdediging stond als een huis en Merel liet, 
door een eerste schot mooi over de goal te tikken, zien al gewend te zijn aan een goal 
zonder lat. Zoals gezegd had Margraten de grootste moeite om een gaatje in onze 
verdediging te vinden. Er werd heel goed samengewerkt. Toch werd er een gaatje gevonden 
en Margraten opende de score van een wedstrijd die vervolgens gelijk op ging. Ofschoon de 
eerlijkheid gebied te zeggen dat onze dames het betere spel hadden, met bij vlagen sterk 
cirkelspel. Jammer dat de laatste minuten een verdiend gelijkspel toch nog uit handen werd 
gegeven. Samenvattend kunnen we terug kijken op een smaakvolle wedstrijd waarin een 
nieuwbakken team in de volle breedte heeft laten zien over voldoende kwaliteit te 
beschikken om er een mooi en zegerijk seizoen van te maken. Eindstand 7 - 5. Onze helden: 
Sanne (2), Maddy (1), Tessa (1) en Zoë(1). 
 
DE1 
Juliana E1 – Marsna E1  Eindstand 6-1 
In de vroege ochtend gingen we met een mooi herfstzonnetje onderweg naar Gulpen voor 
de eerste wedstrijd van dit seizoen. Juliana stond op het programma. Na een mooie 
ochtendbegroeting van aanvoerster Benthe en een compleet team van 11 meiden konden we 
van start. Maar helaas bij de eerste aanval van Juliana was het na een minuut al 1-0. De 
meiden waren wakker, een mooie redding van goalie Kim en 11 minuten lang geen 
tegendoelpunt. Helaas kon Marsna zelf niet scoren, en lukte het geoefende op de training 
nog niet in de wedstrijd. Een uitbraak van Juliana en 2-0, en meteen bij de volgende aanval 
3-0. Enkele aanvallen van Marsna, we komen tot de cirkel maar helaas niet verder. Na 15 
minuten een mooie aanval met een mooi schot van Sam, op de paal. Net voor rust wordt het 
4-0. In de rust wordt er van keepster gewisseld en wordt Nina de doelvrouw. In het begin 
van de tweede helft is ze genoodzaakt tot enkele goede reddingen, maar het blijft 4-0. Na 5 
minuten in de tweede helft lukt het eindelijk een keer en kan Sam op een mooie manier 
scoren 4-1. Diverse kansen voor Marsna volgen maar zonder resultaat. Juliana loopt uit tot 
5-1, maar komt niet verder door wederom enkele goede reddingen van Nina. Toch wordt het 



nog 6-1. De laatste minuut een mooie uitbraak van Kim maar goed keeperswerk van de zijde 
van Juliana. Eindstand 6-1.  
 
 
Programma 
Zaterdag 11-10 
13:30 DD1 Marsna D1 Esia/Adio D1#    
14:20 DC2 Marsna DC2 Sittardia DC1    
15:25 DB1 Marsna DB1 Truiden, Sint DB1    
20:15 DS1 Marsna  Rapiditas 
Zondag 12-10 
11:00 DC1) BFC DC1 Marsna DC1 
15:00 DA1 Marsna DA1 BFC DA2    
16:10 DS2 Marsna DS2 Esia DS1 
17:20 HS1 Marsna HS1 Sittardia HS3 


