
HV Marsna 
 
Uitslagen 
DE1 Marsna E1 Noav E3  11-1    
DD2 Marsna D2 BDC'90 D1  9-4    
DD1 Marsna D1 SVM D1  14-10    
DC2 Marsna DC2 Vios (H) DC1  4-4   
DC1 Marsna DC1 PSV Handbal DC1 11-13   
DB1 Marsna DB1 Eksplosion'71 DB1 11-6   
DS1 Marsna  PSV Handbal DS2 25-21   
DA1 Marsna DA1 Vios (H) DA1  15-19  
DS2 Marsna DS2 BDC '90 DS1  33-13 
HS1 Marsna HS1 BDC '90   14-25 
 

Marsna – PSV 25-21  (16-7) 
Een helft voldoende voor Marsna 
In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen moest het worden opgenomen tegen laagvlieger PSV. Wilde 
Marsna in de race blijven voor het kampioenschap mocht geen puntverlies worden geleden. Dat 
gebeurde ook niet want van meet af aan zette Marsna de toon en liet PSV niet in de wedstrijd komen. 
Met mooie aanvallen en combinaties liep het scoren gesmeerd en bij de rust was de wedstrijd al 
gespeeld getuige de stand van 16-7. 
Alle speelsters kregen in de tweede helft speelminuten en licht geblesseerden werden gespaard. Ook 
moesten zij op verschillende posities spelen. Hierdoor stokte enigszins de doelpuntenmachine maar 
echt moeilijk kon PSV het de thuisclub niet maken. 
Na zestig minuten waren de 2 punten binnen en kon men zich gaan opmaken voor de kraker tegen BFC 
in Beek. Tenminste als de midweekse inhaalwedstrijd tegen RHV in winst wordt omgezet. 
Dus alle supporters zien we zaterdagavond 11 april om 20.30 uur in sporthal de Haamen om onze 
dames naar het kampioenschap te schreeuwen. Succes !!! 
Doelpunten: Lotte 7, Gwen 5, Ilona 3, Yentl 3, Kyara 2, Rian 2, Svenja 2 en Pia 1    
 
Heren SR 
Zondag avond, guur en regenachtig weer én de laatste wedstrijd van het seizoen alweer... 
Thuis mochten de heren aantreden tegen BDC (Landgraaf). Met een Koldo als coach op de bank 
(verstandige keuze gezien de "historie" met de mannen van BDC) werd vol goede moed gestart aan 
de wedstrijd. Al snel bleken de heren van BDC goed op schot. Ze bleken geen uitgespeelde kansen 
nodig te hebben om tot scoren te komen, want van afstand werd door meerdere spelers snoeihard 
de kruising gevonden. De heren van Marsna moesten zich daar even op instellen, maar wisten al met 
al de verdediging best goed stand te houden. Helaas bleef het scorend vermogen van de heren 
ver achter. Met een aantal vers ingestudeerde loopwegen werd geprobeerd gaten te trekken in de 
verdediging van BDC, maar dat kwam niet vaak genoeg tot een doelpunt. Hoewel de heren even 
wisten in te lopen bleek het geslagen gat te groot om echt aansluiting te vinden. Met een eindstand 
van 14-25 hebben de heren van BDC de punten mee naar huis genomen. De heren van Marsna 
hebben daarentegen nog wat pinten gepakt in de derde helft. Een aantal mannen hebben best veel 
gescoord, best veel hebben er een paar gescoord, en paar hebben er enkele gescoord en een 
enkeling geen... Mooi verdeeld dus! 
Op naar het volgende seizoen! 
 
Marsna B1-Eksplosion '71 B1  11-6 
Soms heb je van die wedstrijden, die je snel moet vergeten. Helaas was dat vandaag er zo eentje. 
Tussen twee "sweet sixteen parties" door moest nog gespeeld worden tegen Eksplosion. Beide 
ploegen hadden in het begin moeite met scoren. Renée opende uiteindelijk met een trefzekere 7 



meter (1-0) de score voor B1 en de irritatie sloeg toe bij Eksplosion, dat zich daarmee zelf uit de 
wedstrijd speelde. B1 maakte dankbaar gebruik van de daaropvolgende tijdstraffen voor Eksplosion 
en liep via 2x Britt en 2x Lisa uit naar 5-0. Toen pas kon Eksplosion iets terugdoen (5-1). Joëlle 
scoorde uit een rebound de 6-1,  de 6-2 voor Eksplosion is voor de statistieken en Lisa bepaalde de 
ruststand op 7-2. De tweede helft speelde B1 met het motto van "rustig blijven"  en vooral geen 
blessures oplopen. Dat lukte gelukkig en met nog verdere scores van Sem (2x), Britt 1x en Renée (1x) 
werd zo een verdiende 11-6 overwinning geboekt. 
 
HV Marsna D1 – SVM D1  (8-5) 14-10 
Het is zover, de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen voor de meiden van D1 in de eigen sporthal. Na 
de helaas verloren  maar toch goed gespeelde wedstrijd van vorige week in Leudal wilden de meiden 
laten zien wat ze dit seizoen vooruit zijn gegaan. Het was een sportief seizoen met overwinningen en 
tegenslagen en diverse goede leermomenten. Een seizoen met één uitvaller door een langdurige 
blessure. De meiden waren er vandaag op gebrand om te winnen tegen SVM uit 
Munstergeleen.  Met een afmelding en twee gastspeelsters gingen de meiden vol voor de wedstrijd. 
Het toegestroomde publiek kreeg een mooie wedstrijd te zien met weinig fouten. De ene mooie 
aanval na de andere volgde en door het goede samenwerken van iedereen werden deze enkele 
malen beloond door mooie doelpunten. Er was nog af en toe wat onnodig balverlies waarbij de 
tegenstander makkelijk in de tegenaanval kon gaan maar waarbij we gelukkig op onze goede 
sluitpost konden vertrouwen die door een goed staaltje keeperswerk de bal weer uit het doel wist te 
houden. Het was een wedstrijd om niet snel te vergeten en zo zie je maar… je kunt als team veel 
bereiken door een goed samenspel! 
Doelpunten: Kyra 6, Anouk 5 Jennifer 2 en Lynn 1. 
 
Marsna D2 - BDC'90 D1  9 - 4 
Na de spanning van vorige week, stond dit weekend een wedstrijd tegen een van de hekkensluiters op 

het programma. Een wedstrijd met twee gezichten en een tempo dat door menige naaktslak met gemak 

kon worden bijgebeend. Alle gekheid op een stokje. Ook dit soort wedstrijden moeten gespeeld 

worden en zijn soms moeilijker dan tegen de nummer 1. Marsna kwam niet goed in haar eigen spel. 

Het leek wel alsof het niveau van de tegenstander lijdend was. Ja, lijdend met een lange ij en dan met 

name voor het publiek. Gelukkig vergaten we niet te scoren en konden we deze wedstrijd gemakkelijk 

winnen. De uiteindelijke eindstand van 9-4 deed echter anders vermoeden, maar het had ook net zo 

goed 20-1 kunnen zijn. Sanne nam het team op sleeptouw en Dajenka verzilverde een 7 meter. Maddy 

speelde weer een puike wedstrijd en Amber was aan de cirkel ongenaakbaar. Heel af en toe werd het 

trouwe publiek getrakteerd op mooi combinatiespel met Simone aan de basis. Nog voordat de 

wedstrijd spreekwoordelijk uitging als een kaars, werd het publiek 20 seconden voor tijd wakker en 

zweepte de speelsters nog op tot een sportieve climax. Helaas kwam die er niet. Maar goed. Zoals 

gezegd ook wedstrijden in de kelder van de competitie moeten gespeeld. Laat deze wedstrijd een 

leermoment zijn voor de wedstrijd van komende week waar we tegen de echte hekkensluiter moeten. 

Laat dan de techniek, tactiek en scorend vermogen spreken om in deze laatste wedstrijd te laten zien 

waarom we verdiend 2e van de competitie zijn geworden en Merel de minst gepasseerde gaolie. Kom 

op meiden nog een keer knallen!! 
Doelpuntenmaaksters: Dajenka (3), Sanne (3), Amber (1), Maddy (1), Simone (1). 
 
 
Zaterdag 28 maart Marsna E1 - Noav E3 
Vandaag de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen van onze dames E1.  Noav uit Susteren is de 
tegenstander. Onze dames gaan meteen goed van start en staan na 4 minuten door mooie goals van 
Loeke & Floor op een 2-0 voorsprong. Ook Noav probeert om de bal in het net te krijgen echter 
uitstekend keepwerk van Sam verhindert dit. Daarna proberen respectievelijk Floor, Robin en ook 
Lieve om goals te maken, maar ook de keepster van Born doet haar best. In de 11e minuut scoort 
Kim een prachtig doelpunt en Puck even daarna ook. Lieve gooit de bal op de lat en dan krijgt Noav 
ook een kans maar Sam is hun weer te slim af. 



De dames gaan na de rust starten met een 4-0 oorsprong maar dat wordt meteen in de eerste 
minuut in de tweede helft 5-0 door een mooie goal van Sam die de goal geruild heeft met Nina. Die 
laat meteen zien dat ze haar vrouwtje staat door uitstekend keepwerk. 
Floor maakt er 6-0 van, maar ook Noav weet daarna de enige keer ons doel te vinden 6-1. 
Lieve en Kim maken er 7-1 en 8-1 van. Robin C gooit in de 17e minuut op de paal maar daarna maken 
Floor en Sam nog twee mooie goals. De laatste goal wordt gemaakt 11-1 door  Loeke en dan is daar 
het eindsignaal. De scheidsrechter en de tegenstanders worden bedankt en de gymschoenen vliegen 
door de lucht. Alle dames top inzet vandaag. Proficiat! 
 
Woensdag 1 april 
21:30 DS1 RHV DS1  Marsna 
Zaterdag 11-4 
10:15 DD2 BFC D4   Marsna D2  
11:00 DD1 BFC D2   Marsna D1   
11:40 DC2 Vilt/Be Quick DC1# Marsna DC2    
20:30 DS1 B.F.C. 1   Marsna  
Zondag 12-4 
12:30 DB1 Leudal DB1  Marsna DB1    
13:30 DA1 Leudal DA1  Marsna DA1    
15:30 DS2 Vlug en Lenig DS3 Marsna DS2 


