
HV Marsna 
 
Uitslagen 
DE1  Marsna E1 Wijnandia E1  2-6   
DD2 Marsna D2 Vlug en Lenig D3 9-13   
DD1 Marsna D1 Vlug en Lenig D2 20-11   
DC2 Marsna DC2 Wijnandia DC1  4-18   
DC1 Marsna DC1 Noav DC1  12-14 
DB1 Marsna DB1 Vios (H) DB1  25-11   
DS1 Marsna  V.H.C   15-13 
DS2 Marsna DS2 Wijnandia DS1  17-18 
HS1 Marsna HS1 Optimo HS2  12-28 
 

Marsna – VHC  15-13  (8-6) 
Zwaar bevochten overwinning Marsna 
De nummers 2 en 3 in de stand stonden tegenover elkaar in de Marsana Arena. 
Winst was voor beide teams de opdracht wilde men in het spoor van koploper BFC 
blijven dus de belangen waren groot. Dat bleek ook al na tien minuten wedstrijd. 
Beide verdedigingen overheersten en de aanvallers konden niet het verschil maken. 
Daarbij werd er een stevige pot handbal gespeeld en kon het nodige “grondwerk” 
genoteerd worden.  
Halverwege de eerste helft bij een gelijke stand van 5-5 kon Marsna drie doelpunten 
uitlopen maar vlak voor het rustsignaal verkleinde VHC tot 8-6. 
De tweede helft werd niet veel beter, meer spannend dan fraai. Ook het betere gooi 
en smijtwerk kwam te voorschijn en de scheids had zijn handen vol om alles in goede 
banen te leiden. De verzorgers hadden genoeg werk en de ene na de andere 
speelster moest van het speelveld gedragen worden. De woman of the match prijs 
zou best uitgereikt kunnen worden aan verzorgster Ati maar uiteindelijk ging die toch 
naar doelvrouwe Veerle. Zij hield met sublieme reddingen het verschil van twee 
doelpunten in stand. De laatste  minuten waren erg rommelig en de toeschouwers 
zaten op het puntje van de banken om te zien of Marsna de overwinning over de 
streep kon trekken. Dat gebeurde uiteindelijk ook en deed de thuisclub goede zaken 
om de aansluiting met BFC te behouden. 
Doelpunten: Yentl 3, Gwen 3, Ilona 3, Svenja 3 en Lotte 3.     
 
Marsna Heren 1 - Mengoptimo 2 ( 4-11)  12-28 
Ondanks dat we na een aantal minuten al met 0-6 achter stonden. Lieten  
we de moet niet zakken. Dit met resultaat, Tum scoorde het eerste thuisdoelpunt met een mooie 1 
tegen 1 beweging. Guy maakte al snel ons 2de doelpunt door een break. Breaks waren ons sterkste 
punt van de wedstrijd. De laatste minuten van de eerste helft waren sterk, van onze kant hebben we 
weer een aantal keer gescoord door 'n break en een afstand schot. Met 4-11 gingen we de rust in. De 
2de helft scoorde Marsna het 1ste doelpunt . Door goed verdedigend werk van Tum , die gooide al 
liggend een break naar Frank die deze ook mooi deed afronden. We hebben deze wedstrijd verloren 
omdat Meng toch een stukje sneller slimmer en handbal technischer is . We zijn blijven vechten voor 
iedere bal , ook kregen we bij elke beweging, een duw of stoot. Ralph heeft een goede wedstrijd 
gekeept . En we zijn als 1 team blijven vechten. Doelpunten Koldo 3, Tum 2, Bjorn Guy Luuk Jeroen 
Rob Frank ieder 1. (Ik heb 1 doelpunt niet meegekregen sorry hiervoor) . Op naar volgende week 
tegen ESC`90   KOMOPDIEBLAUWE !!! 
 
Marsna B1- VIOS B1 25-11 
Vandaag tegen "rode lantaarndrager" VIOS was niet de vraag: gaan we winnen, maar "met hoeveel 



gaan we winnen?". En dat was ook aan het spel te zien. Bij tijd en wijle leek het wel "de lach of ik 
schiet show". In een wat gezapige 1e helft scoorde het fysiek sterke VIOS de ene na de andere bal 
van afstand. Zo kon het tot de rust nog aardig bij B1 in de buurt blijven, dat op zijn "Jan 
Boerefluitjes"een voorsprong had genomen. maar dat was het dan ook wat VIOS betreft. Rust 8-6 
voor B1. De 2e helft was volledig voor B1, dat zelfs niet door hoefde te schakelen naar een hogere 
versnelling.  VIOS werd volledig onder de voet gelopen en de score was dan ook navenant 25-11.   
 Doelpuntenmakers:Lisa 5x, Kyra 4x, Renée 4x, Britt 3x, Sem 3x, Emma 2x, Joyce 2x en Veerle 2x. 
 

MARSNA C1   -  NOAV C1    12-14  (6-8) 
In een kolkende ambiance in een dito  bruisende sporthal werd de koploper het vuur na aan 
de schenen gelegd. Jammer genoeg ontbrak net dat klein beetje geluk om voor een 
daverende verrassing te zorgen. Zeker in de 2e helft stond er eindelijk weer eens een hecht 
collectief. Zoals eerder gezegd, jammer dat onze meiden dit spel, gekoppeld aan een juiste 
wedstrijdinstelling, niet elke week kunnen opbrengen. Terug naar de wedstrijd tegen die 
vaan Susteren. Tegen de coach met het poedelkapsel waarvan we zelden of nooit gewonnen 
hebben. Ondanks een achterstand tijdens bijna de gehele wedstrijd, bleven onze meiden 
vechten voor een goed resultaat. Aanvallend werden een aantal mooie combinaties op de 
mat gelegd, verdedigend werd weinig weggegeven. Spijtig van wat individuele foutjes die 
meteen werden afgestraft. 
Na een rustand van 6-8 kwamen onze meiden knap terug tot 10-11. Echter, het mocht niet 
baten. Door een paar ongelukkige beslissingen van de man in het zwart met de handen op 
de rug kwam een echte sensatie niet tot stand. Eindstand, 12-14. Mooie wedstrijd voor het 
kritisch thuispubliek, spannend en gewoon leuk om te zien. Eindelijk weer eens wat 
spelplezier en beleving. Goed gedaan dames!! Doelpunten: Ellen (4), Janneke (3), Lara P. (2), 
Maud, Julie C. en Veerle. 
 

Marsna D2 - V&L D3  9 - 13 
Daar stond hij, lange manen zelfverzekerde blik. Ze noemen hem Koldebieke. De ervaring 

straalt uit zijn ogen. Ja, hij wist wat er op het spel stond. Zouden onze meiden dat ook weten? 

Een tergend lang verblijf in het kleedlokaal liet niets aan de verbeelding over, ook de strakke 

koppies toen ze de zaal binnenkwamen. V&L was al uren bezig aan de warming up, althans 

zo leek het. Het strakke fluitsignaal klonk, op de tribune een serene rust. De spanning was te 

snijden. Dajenka wist de stilte te doorbreken 1-0. Het publiek werd onrustig, de wedstrijd 

ontplofte: een echte cupfinal. Koldebieke vond dat er teveel geknuffeld werd, de caoch van 

V&L bleek een fervent aanhanger van Huub Adriaans te zijn: Chuba, chuba (later bleek dat 

hij Jewel riep). Merel keepte wederom een puike wedstrijd, aanvallend werd het publiek 

getrakteerd op mooi combinatiespel en een-tweetjes. Jacky maakte een wonderschoon 

doelpunt, helaas had het arendsoog van Koldebieke een voetfout gezien. Er ontstond een 

ongelijke strijd, onze meiden waren niet opgewassen tegen nummer 12 van V&L. Een heuse 

tank die keer op keer dwars door onze linies stootte. Ons anti-tank geschut Amber werd 

ingezet maar het kwaad was al geschied. Het doelpuntengat dat in onze defensie was 

geschoten kon niet meer gedicht worden. Onze meiden gingen desalniettemin strijdend ten 

onder. Koldebieke zag dat de wedstrijd gespeeld was en markeerde met zijn scherpe fluit de 

eindstand op 9-13. Het publiek zag dat het goed was. Het applaus dit keer voor de scheids. 

Marsna mag zich gelukkig prijzen met deze klasbak. En meiden, een tweede plek met een 

gouden randje is ook niet verkeerd. Op naar Born! Ons geschut: Dajenka (3), Sanne (3), 

Amber (1, 7m), Firdaouss (1), Simone (1). 
 
 
Programma 



Zaterdag 21-3 
11:30 DB1 Neerpelt DB1 Marsna DB1    
11:50 DD2 Born D2 Marsna D2    
12:40 DC2 Born DC1 Marsna DC2    
13:00 DC1 V&L DC1 Marsna DC1 
20:30 DS1 ESC'90 DS1 Marsna 
Zondag 22-3 
10:50 DD1 Leudal D2 Marsna D1    
11:00 DA1 Wijnandia DA1 Marsna DA1    
14:00 HS1 ESC'90 HS1 Marsna HS1 
15:10 DS2 ESC'90 DS3 Marsna DS2 


