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Uitslagen 
DS1 B.F.C. 1   Marsna   29-26 
DS2 Vlug en Lenig DS3 Marsna DS2  18-28 
DA1 Leudal DA1  Marsna DA1  31-26  
DB1 Leudal DB1  Marsna DB1  11-21   
DC2 Vilt/Be Quick DC1# Marsna DC2  19-7  
DD1 BFC D2   Marsna D1  21-5  
DD2 BFC D4   Marsna D2  4-23 
 
 
BFC – Marsna 29-26  (15-13) 
Laatste tien minuten beslissen kampioenschap 
In Beek moesten de laatste zestig minuten van het seizoen uitsluitsel geven wie zich de 
allersterkste mocht noemen in de Hoofdklasse C. BFC en Marsna moesten dat in een onderling 
duel gaan uitmaken en sporthal de Haamen barstte dan ook uit zijn voegen toen het eerste 
fluitsignaal klonk.   
Svenja opende namens Marsna de score en Ilona liet meteen daarna nummer twee aantekenen. 
BFC kwam  terug en na tien minuten stond het 5-5. Dat beide teams niet veel voor elkaar 
onderdeden bleek uit het scoreverloop want dat ging gelijk op. 
Vlak voor rust sloeg BFC een klein gaatje en mocht met 15-13 van speelhelft wisselen. 
De tweede helft werd voor het publiek een ware thriller. Van 16-13 ging het naar  
18-17, 20-21 en met nog tien minuten te spelen stonden beide teams weer gelijk,  
23-23.  
Waren het bij Marsna vooral de cirkel en de hoeken die scoorden, bij BFC deed dat de opbouw rij 
die met uiterste precisie de ballen achter Veerle gooiden. 
BFC scoorde 24-23, Marsna miste de kans op de gelijkmaker  door een 7-meter niet te benutten 
en in de tegenaanval scoorde BFC 25-23. Toen ook nog een tijdstraf viel voor Marsna en de BFC 
keepster met drie stops achter elkaar de aansluiting van Marsna verhinderde, werd het een 
moeilijk verhaal. 
Het talrijk opgekomen Meerssense publiek ging nog een keer achter Marsna staan maar het 
mocht niet baten. De wedstrijd had veel kracht gekost en het lampje ging langzaam uit. Daar 
waar de thuisclub de foutjes afstrafte, 28-24, moest Marsna de rol lossen en kwam vijf minuten 
niet tot scoren. Het tekende de ploeg dat ze bleven vechten. Zelfs met 5 veldspeelsters in de 
laatste twee minuten,  bleef men knokken voor een goed resultaat. BFC rook het kampioenschap 
en gaf dit niet meer uit handen. In het laatste fluitsignaal scoorde Svenja nog het laatste doelpunt 
van de wedstrijd en bepaalde zo de eindstand op 29-26 en konden de champagnekurken van de 
fles bij BFC. 
Het publiek had genoten van een stevig maar sportief handbalduel dat een mooie afsluiting was 
van de competitie. De felicitaties gingen naar BFC maar Marsna verliet met opgeheven hoofd de 
Beekse sporthal en kon terug kijken op een voortreffelijk seizoen.  
Doelpunten: Ilona 12 ( 6 p), Svenja 6, Yentl 4, Gwen 3 en Pia 1.                 
 
Hendriks Graszoden Leudal B1 - Marsna B1 11-21 
Vandaag de laatste wedstrijd van de competitie uit tegen Leudal B1. De wedstrijd begon van B1-
zijde wat stroef, tot 3-3 ging het gelijk op. Daarna nam B1 het initiatief over en liet er geen gras 
meer over groeien, wie ging winnen. Leudal werd in de tang genomen en dat resulteerde in een 
dik verdiende 11-21 overwinning waarmee het seizoen met glans werd afgesloten. Iedere 
veldspeelster scoorde vandaag tenminste een keer. Doelpuntenmakers: lisa 7x, Joyce 3x, Britte 
2x, Kyra 2x, Renée 2x, Britt 1x, Emma 1x, Joëlle 1x, Lonneke 1x, Sem 1x.  Terugkijkend op het 
seizoen had B1 te kampen met veel blessures. De teamspirit was ondanks dat prijzenswaardig 
en de 4e plek is in deze internationele klasse met Belgische en Nederlandse tegenstanders een 
puike prestatie. 



 
BFC D4 - Marsna D2   4 - 23 
Vandaag alweer de laatste wedstrijd van het seizoen, geheel in stijl tegen de hekkensluiter van 
de competitie: BFC in Beek. Later die dag zou in dezelfde hal de topper van onze senioren dames 
plaatsvinden. Inspirerend dus! Dat BFC de hekkensluiter was werd heel snel duidelijk doordat 
Dajenka na een luttele 8 tellen op de klok het snelste doelpunt van deze competitie wist te 
markeren. De verdediging van BFC was zo lek als een mandje. Onze meiden wisten daar wel raad 
mee. Niet alleen door individuele klasse maar zeker ook door mooi teamspel werd dankbaar 
gebruik gemaakt van de gaten in de verdediging van BFC. Deze wedstrijd kon in de boeken als de 
wedstrijd van de assists. Oog voor de vrije speelster was het credo, die dan ook keer op keer 
werd gevonden. De tweede helft van de wedstrijd was voor Tessa. Alle schroom van zich 
afspelend was zij trefzeker als nooit te voren. Maar liefst 5 keer liet zij het net uit elkaar spatten. 
Jacky mocht in twee keer een 7 meter verzilveren en Dajenka bekroonde een mooie rush door de 
meegelopen Sanne in scoringspositie te brengen. Ook Iris en Fabienne sloten het seizoen 
scorend af. 
Amber was weer sterk aan de cirkel en Merel verstevigde haar positie als minst gepasseerde 
gaolie van de competitie. Het zit er op dames. Wij, jullie trouwe supporters, hebben van jullie 
genoten. De tweede plek is er echt een met een gouden randje. Een dikke pluim voor jullie 
coaches/trainers Miranda, Daniël en Britt. Dankzij hun tomeloze inzet en de lastige luxe van een 
ongemeen brede selectie is de topklassering zeker ook hun verdienste. "Unne groete merci" en 
op naar de uitdaging van het nieuwe seizoen. De D2 hoort bijelkaar als Marsna blijkbaar bij 
Iason, belooft is belooft. 
Onze schutters: Sanne (6), Tessa (6),  Dajenka (4), Amber (4), Jacky (1), Iris (1) en Fabienne (1). 
 


