
Uitslagen 
 
DS1 V.H.C. Marsna   17-16 
DB1 DB1 SVVH   18-6 
Beker 
DA1  BFC DA1  Marsna DA1 22-13 
DS2 Margraten DS2  Marsna DS2 22-13 
 
VHC – Marsna 17 -16 (9-8) 
 
Vandaag moesten de dames van Marsna voor de tweede keer de reis naar Valkenswaard maken. De 
eerste wedstrijd werd met nog 13 minuten te spelen en een voorsprong van 7 doelpunten gestaakt 
vanwege een blessure van de keepster van VHC. 
De meiden van Marsna vertrokken naar Valkenswaard en wisten dat ze een zware wedstrijd zouden 
krijgen, aangezien een aantal speelsters niet van de partij konden zijn. 
VHC opende de wedstrijd en kwam op voorsprong met 2-0. Door zeer goed keeperswerk van Veerle 
(12 schitterende reddingen in de wedstrijd) kregen de dames van Marsna de gelegenheid om te gaan 
scoren. 
Marsna kwam op 2-2 en liet daarna VHC uitlopen tot 7-3 dit was mede mogelijk doordat we zelf niet 
tot scoren kwamen. 
De dames van Marsna begonnen hierna ook zelf beter te scoren en de ruststand was dan ook 9-8. 
Na de rust werd het een gelijk opgaande strijd waarbij VHC uiteindelijk als de gelukkige winnaar uit 
de bus kwam 17-16. 
Zeker in de tweede helft hadden de dames van Marsna een punt verdiend. 
Doelpunten: 
Yentl 6, Gwen 4, Lotte 3, Svenja 2 en Rachelle 1. 
 
DB1 
Zo vlak na de carnaval tegen hekkensluiter SVVH moet lukken was het gevoel vooraf. Misschien wat 
te makkelijk gedacht, zo leek het in de beginfase, waarrin SVVH duidelijk liet zien, niet voor niets een 
wereldreis naar Meerssen te hebben gemaakt. SVVH startte goed en pakte een voorsprong en B1 
moest nog even in het ritme komen. Eenmaal losgekomen werd door B1 nog vlak voor rust orde op 
zaken gesteld en SVVH op ruime achterstand gezet. Ruststand 7-3 voor B1. Na de rust 
eenrichtingsverkeer richting het SVVH doel. B1 bouwde gestaag de voorsprong uit en coach Miranda 
kon haar (schorre) stem sparen, al deed ze dit niet. SVVH kon af en toe nog tegenscoren, maar verder 
was het B1 dat "'op zijn sloffen" de wedstrijd uitspeelde. De 18-6 overwinning was een uitslag 
passend bij het niveauverschil tussen beide ploegen. 
Doelpunten: Britt 3x, Joyce 3x, Lisa 3x, Renée 3x, Emma 2x, Veerle 2x, Julie 1x en Maud 1x. 
 
Programma 
vrijdag 27-2 
17:30 DD2 Iason D1 Marsna D2    
Zaterdag 28-2 
10:00 DE1 BFC E2# Marsna E1    
12:20 DD1 Meeuwen (M) D1 Marsna D1    
13:50 DC1 Venlo DC1 Marsna DC1 
14:00 DB1 BFC DB2 Marsna DB1    
20:45 DS1 RHV DS1 Marsna  
Zondag 1-3 
12:30 DD2 Gemini (V) D2 Marsna D2    
15:15 DA1 Gemini (V) DA1 Marsna DA1    
18:45 HS1 Gemini (V) HS2 Marsna HS1 


