
HV Marsna 
 
Uitslagen 
Zaterdag 10 januai 
DE1 Marsna E1 Juliana E1   1-6   
DD2 Marsna D2 Margraten D1   7-7  
DD1 Marsna D1 Sittardia D2   13-4 
DC2 Marsna DC2 Margraten DC1   7-5 
DC1 Marsna DC1 HandbaL Venlo DC1  8-18 
DB1 Marsna DB1 Hasselt DB1   13-14 
DS1 Marsna DS1 Margraten DS1   22-19 
DS2 Marsna DS2 Margraten DS3   20-7 
HS1 Marsna HS1 BSAC HS2    23-20 
 
Marsna 1 – Margraten 1  22-19  (9-10) 
 
Zeven minuten goed voor twee punten. 
De eerste wedstrijd in het nieuwe jaar betekende een Heuvellandderby tegen Margraten. 
Nadat 2014 slecht was afgesloten met het eerste verlies in deze competitie wilde Marsna 
goed starten met de tweede competitiehelft. Daar bleek in het begin van de wedstrijd 
geen sprake van want het was Margraten dat het heft in handen nam. Marsna was op 
achtervolgen aangewezen en doordat men helemaal niet in de wedstrijd zat, ging dat een 
hele kluif worden. Vlak voor het einde van de eerste helft kwam Marsna bij 9-9 langszij 
maar een vrije worp van Margraten in het rustsignaal verdween tot ieders verbazing in 
het doel, 9-10. 
De tweede helft zou anders moeten maar wederom Margraten pakte het initiatief en liep 
uit naar  
10-13. Dat Marsna onder haar niveau acteerde bleek wel uit het feit dat Margraten met 2 
speelsters in ondertal kon scoren en de Meerssense dames verbouwereerd toekeken. 
Met grote moeite kroop Marsna dichterbij en bij 16-16 en nog 10 minuten op de klok 
begon de wedstrijd opnieuw. Toen kregen enkele Marsna speelsters de geest en binnen 
zeven minuten was het verschil gemaakt, 19-16. 
Margraten wilde zich nog niet gewonnen geven. Onder aanvoering van de 15 jarige Lynn 
Wijnen, die Marsna al de hele wedstrijd pijn had gedaan met haar afstandsschoten, 
probeerde men het tij nog te keren maar Marsna speelde de resterende minuten 
geroutineerd uit en zorgde er voor dat de marge van 3 doelpunten gehandhaafd bleef. 
Een zwaar bevochten overwinning met als conclusie; twee punten bijschrijven en de 
wedstrijd snel vergeten. 
Doelpunten: Gwen 7, Ilona 7, Svenja 3, Lotte 3 en Yentl 2   
 
DS2 
Deze week begon de tweede helft van de competitie en stond Margraten thuis op het 
programma. De vorige wedstrijd in Margraten werd overtuigend gewonnen door 
Marsna, en dat was nu weer de bedoeling. Nadat Cor ons uit de brand hielp, aangezien er 
geen scheidsrechter was, kon de wedstrijd beginnen. Beide teams waren aan het begin 
van de wedstrijd nog niet helemaal scherp en de doelpunten liet lang op zich wachten. 
Na 10 minuten kwam Marsna in de wedstrijd en konden we gauw uitlopen. Ook in de 
tweede helft komt de winst geen enkel moment meer in gevaar. Vanaf alle verschillende 
posities kan gescoord worden. Wederom mooi teamwork dat zorgt voor de 



overwinning! 
Eindstand: 20-7 
 
 
Wedstrijdverslag  Marsna HS1  - BSAC HS2 
Vandaag stond een wedstrijd op het programma waar de heren van Marsna met een 
grote portie zelfvertrouwen naartoe stapten. De vorige wedstrijd tegen BSAC, in het 
begin van het seizoen, was namelijk met een overwinning verzilverd. 
Terug naar vandaag. Met name in de eerste helft hebben de Meerssense heren laten zien 
dat ze toch wel een potje kunnen handballen. Al snel kwam Marsna op voorsprong. In de 
aanval werd lekker samengespeeld:  veel goede worpen (en vangsten), en weinig 
individualistisch spel. Ondanks BSAC de beschikking had over een goede keep, vond 
Marsna al vroeg in de wedstrijd  een aantal keer het doel. Voorafgaand door prima 
samenspel, knalde vooral Frank er een aantal keer succesvol op los. De tafelbemanning 
kon na 30 minuten een ruststand van 13 – 8 kon noteren. 
Daar waar Marsna de tweede helft wat rommelig begon, zette BSAC de aanval in door 
middel van een aantal counters. De verdediging van de thuisploeg leek even van het 
‘padje’, maar door een aantal succesvol uitgevoerde ‘huppeltjes’ in de aanval, wist 
Meerssen de teamspirit hoog te houden.  Op aanwijzing van Koldo zette de verdediging 
vervolgens een extra tandje bij, waardoor de heren uit Maasbree niet voldoende kans 
zagen om te scoren. Desalniettemin bleef de wedstrijd ook tijdens de tweede helft 
zenuwslopend. Hoewel Luuk een aantal perfecte gaten in de verdediging van de 
tegenpartij creëerde, wist de rest van het team deze gaten niet altijd te vinden. Verder 
dan 2, 3 of 4 doelpunten kon Marsna daarom niet uitlopen. 
In het bezit van de nodige leermomenten, mogen we trots zijn op het eindresultaat: een 
verdiende 23 – 20. Ik zou zeggen: de start van een stijgende lijn! 
 
 
Marsna B1 - Unitia Hasselt 13-14 
De eerste wedstrijd in 2015 was meteen een zware beproeving tegen het sterke Initia 
Hasselt. 
B1 kwam al snel op 1-0 via Joyce, maar daarna kwamen de gasten goed terug, sterker 
nog, met enkele mooie combinaties werd B1 op een 1-3 achterstand gezet. B1 moest alle 
zeilen bijzetten om qua score bij te blijven, dat lukte ook, met dank aan Gabby, die 
daarbij enkele fraaie reddingen deed, maar het was duidelijk dat dit geen makkelijke 
middag zou worden. B1 kwam voor de rust wel nog terug tot op 1 doelpunt van 
tegenstrever Hasselt (ruststand: 7-8). De 2e helft moest het gebeuren tegen het 7-tal uit 
België, dat geen wissels had. Maar dat viel zowaar toch tegen, de Belgische meiden 
gingen straffer verdedigen en B1 had zichtbaar moeite om tot uitgespeelde kansen te 
komen, al was de "Zweeds Links" (8-8) vlak na rust van grote klasse en hoopgevend. 
Hasselt bleef technisch beter, creerde makkelijker kansen en scoorde. B1 vocht, zocht en 
kon op de valreep nog net tot 13-13 komen en zelfs in de laatste minuut bijna nog de 
overwinning binnenhalen. Maar de wedstrijd eindige in een anti-climax, Hasselt scoorde 
in de laatste seconde uit een break de winnende treffer 13-14. Een leerzame wedstrijd. 
Doelpuntenmakers: Joyce 4x, Renee 3x, Maud 2x, Lisa 2x en Veerle 2x. 
 
Marsna C1 – Venlo C1  8- 18  (4-12) 
Allereerst nog de beste wensen voor 2015. Gelukkig is volgens onze voorzitter 2015 
gewoon wederom een overgangsjaar. Met een teleurstellend optreden gingen onze 



meiden de 2e helft van de competitie van start. Tegen dezelfde tegenstander Venlo, 
waarvan in de openingswedstrijd van het seizoen (amper 3 maanden geleden) nog met 
18-11 werd gewonnen, werd nu helaas kansloos met 8-18 verloren. De laatste 
wedstrijden werden ook al kansloos verloren van tegenstanders waartegen in het begin 
van het seizoen  nog punten werden gepakt. Dat die beter zijn kan, dat je hiervan kunt 
verliezen is zeker geen schande en kan ook. Het is ook niet zo dat onze meiden niet 
strijdend ten onder gaan maar van spelvreugde is te weinig te merken. Iedereen is van 
goede wil maar vooral verdedigend pikken onze meiden te weinig op van wat misgaat 
tijdens vorige wedstrijden en dat is jammer. Na de ruststand van 4-12 speelde Venlo 
professioneel de wedstrijd uit waarbij toch ook de extra felheid en verbetenheid van de 
tegenstanders opvalt. De eindstand van 8-18 was dan ook vooral van belang voor de 
statistici onder ons. Teleurgesteld dropen de meiden af. Aan Manon en Anne de taak om 
hard te blijven werken op de trainingen en uiteraard de meiden zelf ook. Komende 
wedstrijd naar laagvlieger BFC, kans op revanche. Onder begeleiding van de strijdkreet, 
Kop op die Blaauwe, gaan we gewoon weer voor de winst! Meiden succes! 
Doelpuntenmakers: Janneke en Veerle (3) en Julie C. (2).  
 
DE1 
Na de feestdagen was het nu weer tijd om echt aan te treden. Vandaag de 
wedstrijd tegen het pittige Juliana uit Gulpen. De meiden begonnen goed 
aan de wedstrijd, en dit werd na 5 minuten beloond met een 1-0 voorsprong, 
doelpunt gemaakt door Kim. De meiden van Juliana hadden het moeilijk tegen 
Marsna, want de meiden boden goed tegenstand en verdedigde uitstekend. Na 
10 minuten werd het pas 1-1. Marsna was even van slag, wat resulteerde in 
een snelle 1-3 voor Juliana, en een ruststand van 1-4. Na de rust kon 
Marsna niet meteen de goede verdediging op pakken en dit gaf Juliana de 
mogelijkheid om uit te lopen. Maar de meiden vechten terug, Sam maakte een 
mooie actie en een mooi schot, maar helaas de keepster van Juliana was te 
sterk. Loeke en Floortje raakte nog de paal, het mocht niet baten. De 
eindstand werd 1-6, maar vooral de goede verdediging van de Marsna meiden 
was de winst van deze wedstrijd. Plus het uitstekende keepsterwerk van 
Nina, wat zelfs resulteerde in een dik compliment van de coach van 
Juliana! 
 
Programma 
Zaterdag 17-1 
11:40 DD1 Esia/Adio D1 Marsna D1    
Zondag 18-1 
10:20 DC2 Sittardia DC1 Marsna DC2    
12:25 DB1 Truiden, Sint DB1 Marsna DB1    
12:45 DC1 BFC DC1 Marsna DC1 
15:25 DS1 Rapiditas Marsna 
16:10 DA1 BFC DA2 Marsna DA1    
16:10 DS2 Esia DS1 Marsna DS2 
16:25 HS1 Sittardia HS3 Marsna HS1 


