
HV Marsna 
 
Uitslagen 
DS1 Marsna  HandbaL Venlo 2 30-19 
HS1 Marsna HS1 Kerkrade HS1  15-21 
DA1 Marsna DA1 Bevo DA2  22-11    
DC1 Noav DC1 Marsna DC1  15-13  
DD1 Esia/Adio D1 Marsna D1  7-8  
DD1 Marsna D1 ESC'90 D1  11-20     
DE1 Marsna E1 ESC'90 E2  0-9  
 
Marsna – Handbal Venlo 30 -19  (18-9) 
Venloos opstakel moeiteloos overwonnen 
Wat vooraf een moeilijke opgaven leek te worden bleek na vijftien minuten wedstrijd helemaal 
niet van toepassing. Marsna opende via Lotte de score. Daarna deed de gastendoelvrouwe even 
van zich spreken door drie doelpogingen van Marsna te stoppen maar toen hadden de 
Meerssense dames het vizier goed afgesteld. Binnen no time sloeg men een groot gat en stond 
het halverwege de eerste helft 10-2. Verdedigend zat het goed in elkaar en kwam er een schot op 
doel dan stond Veerle haar “mannetje”.  
Marsna bleef de druk op de verdediging van Venlo houden en met mooie uitgespeelde 
doelpunten stonden de bordjes halverwege op 18-9 en was de wedstrijd gespeeld. 
De tweede helft was een formaliteit en kon coach Dick alle speelsters speelminuten laten maken. 
Zij beschaamden het vertrouwen van hun coach niet want, buiten een kleine dip die te maken 
had met de nodige tijdstraffen, bleef Marsna scoren. Zo konden alle veldspeelsters hun 
doelpuntje mee pikken en was het Judith die in de slotseconde het dertigste doelpunt noteerde. 
Opmerkelijk: 8 tijdstraffen aan Marsna zijde en 1 voor Handbal Venlo en Marsna kreeg 1 penalty 
en benutte deze ook en Venlo 9 penaltys waarvan zij er 3 zagen gestopt door Veerle en Aniek. 
Doelpunten: Lotte 6, Ilona 6, Yentl 4, Gwen 3, Svenja 2, Pia 2, Gwendy 2 en Kyara, Judith, 
Rachelle, Rian en Georgie ieder 1.    
 
Marsna HS1- Kerkrade 
Vandaag stond de wedstrijd tegen Kerkrade op het programma. Gezien de vorige wedstrijden, 
lagen er vandaag kansen voor de Heren. Helaas begon de wedstrijd erg rommelig omdat we voor 
het beginsignaal nog geen Keeper hadden. Nadat we even de koppen bij elkaar gestoken hadden, 
stelde Frank zich als keeper beschikbaar. Met 1 wissel op de bank (Koldo) en met Frank op doel 
begonnen we aan de wedstrijd. Frank startte als een leeuw in het doel en de heren probeerde zo 
goed mogelijk te verdedigen. Na 2 tegendoelpunten van Kerkrade, wist Rob de 2-1 te maken. 
Rob nam ook doelpunt 2 en 3 voor zijn rekening zodat we op 6-3 kwamen. Koldo scoorde het 
laatste doelpunt van de 2e helft en de heren kwamen op 8-4. In de 2e helft had Tum inmiddels de 
sporthal in Meerssen gevonden en kon Frank het veld weer in gaan. Het spel van de heren was 
redelijk verzorgd en bij vlagen zagen we de looproutines uit de training. De heren wisten door 
doelpunten van Mike en Guy terug te komen tot 3 doelpunten verschil.  Ondanks doelpunten van 
Pascl, koldo en Rob liepen de heren van Kerkrade langzaam weer uit. De Eindstand werd op 21-
15 bepaald. 
 
Doelpunten: Mike5, Rob4, Koldo en Pascal 2, Frank en Guy 1. 
 
Wedstrijdverslag C1 
De dames van C1 starten goed tegen koploper Noav. Oké de 1e goal was voor Noav, maar na een 
pass van Julie C kon Zoë al snel de 1-1 scoren. Er volgde vervolgens een gelijk opgaande strijd 
wat na 20 min. Een score van 5-5 opleverde na 3 scores van Julie en 1 van Ellen. En na een goede 
actie van 
Veerle via links en en samenspel van Janneke met Julie was de ruststand 6-7 in het voordeel van 
onze dames. Na rust bracht Julie na een actie door ' t midden 't verschil op 2. Mede door t goede 



verdedigende spel, treffers van Janneke en Ellen, en goed keeperswerk van Lara kon de koploper 
’t verschil niet maken. Met nog 12 min. op de klok was 't in een spannende pot 10-10. Toch lukte 
het uiteindelijk Noav om een kleine voorsprong op te bouwen en die ondanks de treffers van 
Veerle, Maud en Ellen niet meer uit handen te geven. Onze dames met hulp van Inge hadden 
meer verdient met hun goede spel, maar moesten toch met een klein verlies van 15-13 naar huis. 
 
 Esia/Adio D2 – HV Marsna D1 (3-4) 7-8 
Na de open dag(en) van de grote school stond vandaag de inhaalwedstrijd tegen Esia/Adio D2 
op het programma. In plaats van te trainen vertrokken we met zijn allen om 17:00 uur richting 
Gulpen.  
Na een goede en korte warming up werd er begonnen aan de wedstrijd. Met een mooi en leuk 
samenspel van de meiden werd er lekker gescoord. En door het goede verdedigingswerk kreeg 
de tegenstander weinig kans om goed op doel te schieten. Hierdoor waren de beide ploegen 
goed aan elkaar gewaagd en liep de wedstrijd gelijk op.  
Met een eindstand van 7-8 in ons voordeel hebben we de 2 punten mee naar huis genomen. 
Doelpunten door: Noa 3, Kyra en Anouk 2 en Lynn 1. 
 
HV Marsna D1 – ESC’90 D1 (6-8) 11-20 
Na 1 dag rust te hebben gehad stond vandaag de wedstrijd tegen de koploper op het programma. 
De wedstrijd vóór ons ging niet door, waardoor we rustig konden warm lopen. Vol goede moed 
gingen onze meiden de wedstrijd in en dat lieten ze ook goed zien. Aanvallend en verdedigend 
stonden ze hun mannetje zodat we de rust ingingen met maar een kleine achterstand van 6-8. 
Verassend waren de 2 goals van onze stille kracht op de linkerhoek Jacki. Chapeau! 
Na een goede positieve speech van de coaches gingen we voor de winst. Helaas werden de 
meiden na 10 minuten spelen overmand door vermoeidheid. Hierdoor zag ESC’90 kans om via 
enkele breaks uit te lopen. Desondanks probeerden de meiden de moed erin te houden en 
konden ze  nog goed en mooi scoren waardoor de eindstand 11-20 werd voor ESC’90. 
Doelpunten door: Kyra 5, Anouk 3, Jacki 2 en Jennifer 1. 
 
DE1 
Beide teams begonnen fanatiek aan de wedstrijd. Er werd vanaf het begin zeer 
aanvallend gespeeld. ESC trof 2 maal de lat en de meiden van Marsna ontbrak het geluk om de 
kansjes te verzilveren. Na een aantal minuten opende ESC de score. Aan Marsna zijde was het 
Kim die met een aantal harde schoten op doel voor het meeste gevaar zorgde. Bij rust stond het 
0-4. In de tweede helft was het spelbeeld gelijk als voor rust. Beide teams kregen veel kansen, 
maar ESC was  
beter in het afronden. De eindstand was uiteindelijk 0-9. Deze uitslag doet vermoeden dat onze 
meiden weinig hadden in te brengen maar dat was zeer zeker niet het geval! 
Ze hadden prima gespeeld maar alleen het scoren lukte vandaag niet.  
Volgende week meer succes! 
 
Minitoernooi Marsna-Iason combi. 
Eenmaal per maand vindt er een toernooitje plaats en daarom zijn de meiden extra gebrand om 
te spelen. De eerste wedstrijd tegen BFC2 ging nog wat stugjes. Er werd slordig verdedigd, 
waardoor Silke helaas niet alle ballen uit het doel kon houden. Er werd verloren met 7-2. De 
tweede wedstrijd tegen BFC3 konden de meiden echter heerlijk vrijuit spelen. Het ene doelpunt 
na het andere werd gemaakt, Maud verveelde zich zowaar in het doel. Dit resulteerde in een 
mooie 7-1 overwinning.  
De 3e wedstrijd was een pittige pot. Sittardia had mindere, maar ook twee hele goeie spelers, te 
moeilijk voor onze Maia’s om ze tegen te houden. Sterre stond echter dapper in de goal en hield 
de schade beperkt. 5-8 verloren. Toen we dachten dat het toernooi was afgelopen, bleken we 
nog een wedstrijd te moeten spelen tegen SVM. Deze werd afgesloten met een nipte overwinning 
van 4-3. Wederom een heel geslaagd toernooi waarin het vooral leuk was dat Floor, Silke, Juulke, 



Sterre, Jill, Nina, Iris en Maud, kortom iedereen heeft gescoord! 
 
 
Programma 
Zaterdag 31-1 
15:10 DE1 Noav E2 Marsna E1    
15:55 DD1 Noav D2 Marsna D1    
16:40 DC2 Noav DC2 Marsna DC2    
17:00 DC1 Marsna DC1 Vlug en Lenig DC1 
20:30 DS1 NOAV  Marsna 
Zondag 1-2 
11:00 HS1 Brunssum HS1 Marsna HS1 
12:50 DA1 Born DA1 Marsna DA1    
13:00 DB1 Noav DB1# Marsna DB1    
14:00 DS2 Born DS1 Marsna DS2 
 


