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Marsna – Rapiditas 17 -13 (11-5)
De punten tellen !
Na een draak van een wedstrijd kon Marsna de eerste thuiswedstrijd van het seizoen omzetten in een
overwinning. De start was hoopvol want via Ilona en Gwen scoorde men vlot 2-0. Rapiditas deed iets terug
maar na 15 minuten stond het 6-3. Daarna besloten beide partijen het scorebord rust te gunnen want tien
minuten lang kon niemand een bal in het doelnet krijgen. Dat lag niet alleen aan beide keepsters maar ook
aan slecht afwerken van de kansen, zeker aan Marsna zijde.
Dat deed het spel niet ten goede en kwam er meer irritatie binnen de lijnen. Toch was het Marsna dat met
een kort eindsprintje uitliep en Rian in het eindsignaal van de eerste helft de 11-5 ruststand vast legde.
Over de tweede helft kunnen we heel kort zijn. De wedstrijd werd harder en het spel steeds slechter.
Marsna liet zich meeslepen door de tegenstander. Veel balverlies, ballen over de zijlijn, potjes vrij
worstelen, onnauwkeurig afronden en ga zo maar door. Rapiditas kon tot twee keer toe naderen tot op
twee doelpunten, 12-10 en 15-13, maar gelukkig vond steeds een Marsna-speelster de juiste opening om
het verschil op drie te zetten. Tekenend voor de wedstrijd was dat Marsna in een dubbele tijdstraf voor
Rapiditas niet tot scoren kwam terwijl de gasten dat wel deden.
Na de laatste vijf minuten “ren je rot” waren het wederom Ilona en Gwen die de overwinning veilig
stelden.
Twee punten bijschrijven en de rest snel vergeten is wat op deze wedstrijd van toepassing is. Over twee
weken wordt de competitie vervolgt met een uitwedstrijd in Venlo en daar zal uit een ander vaatje getapt
moeten worden. Dat kan Marsna zich nog herinneren van een oefenwedstrijd tegen dit team in de
voorbereiding.
Doelpunten: Ilona 6, Gwen 4, Lotte 2, Yentl 2, Svenja, Rian en Pia ieder 1.
Marsna 2 - Esia 1
De tweede wedstrijd van het seizoen begon zeer goed. In de eerste helft speelde Marsna aanvallend en
effectief. Doordat er met snelheid gespeeld werd, kon er makkelijk gescoord worden, in tegenstelling tot
Esia dat het netje niet wist te vinden. Door mooi teamspel in zowel de aanval als de verdediging verliep de
eerste helft zeer voorspoedig. Bij het rustsignaal stond er dan ook 17 - 0 op het scorebord. In de tweede
helft kon Marsna het dus wat rustiger aan doen. 'Helaas' kwam Esia hierdoor wel veel vaker tot scoren.
Maar de winst was al binnen en de wedstrijd werd beëindigd met een score van 25 - 10 in het voordeel
van Marsna. Marcel en Marie-Jeanne bedankt voor de goede coaching en begeleiding!
HS1
Vandaag speelden de heren van Marsna hun tweede wedstrijd van deze competitie en wel tegen Sittardia
3. Na de openingsknaller van de week ervoor betraden de heren vol goede moed het veld. Ze hadden
echter geen illusies; de tegenstander loog er niet om deze keer. We konden rekenen op
een snelle tegenstander met veel individuele kracht. Maar door degelijk spel en een goede inzet van alle
heren van Marsna was het een spannende eerste helft, die op de valreep eindigde in een voorsprong voor
Sittardia; 9-10. Vanuit verschillende posities werd gescoord door de heren, terwijl
verdedigend stevig werd aangepakt. De hoge inzet vergde wel zijn tol. De tweede helft gingen de heren
van Sittardia flitsend van start, waarbij ze het de heren van Marsna erg moeilijk maakten met een strakke
6-0 verdediging. Daardoor werd het moeilijk om gaten te creëren. Sittardia wist daardoor uit te lopen.
Marsna gaf zich niet verslagen en bleef er vol tegen aan gaan. Helaas kwamen de heren van Marsna toch
wat te kort om de wedstrijd te keren en werd de eindstand 14-21 in het voordeel van Sittardia. Met
opgeheven hoofd hebben de heren het veld kunnen verlaten en ze hebben
laten zien dat niemand ze moet onderschatten! Op naar de volgende!

BFC C1 - MARSNA C1 9-14 (4-5)
Met deze tweede opeenvolgende overwinning pakt Marsna de koppositie. Doordat de overige
tegenstanders in de poule niet speelden, dat wel. Voor volbepakte tribunes liet de officieel aangestelde
scheids het afweten, maar gelukkig onze dames niet. Net zoals vorige week schoten de meiden goed uit de
startblokken. BFC uit of thuis is altijd lastig en eerlijk gezegd weet ik niet of deze groep ooit wel eens van
BFC gewonnen heeft. Het zat er deze wedstrijd in, het kwam eruit maar gemakkelijk was het zeker niet. In
tegenstelling tot de einduitslag doet vermoeden. Onze meiden verzuimden de eerste helft de score reeds
tot een veilige marge uit te bouwen waardoor het de hele wedstrijd erg spannend bleef. Met rust een
kleine voorsprong, BFC werd onnodig in de wedstrijd gelaten. Na rust leek de wedstrijd te kantelen, ten
gunste van BFC. De wedstrijd leek uit de handen van onze meiden te glippen. Lara R. pakte een paar mooie
ballen en BFC benutte een strafworpje of 4 niet waardoor we in de wedstrijd bleven. Daarna nam de veel
scorende Julie C. Marsna weer bij de hand, de meiden deden er allemaal een schepje bovenop en BFC
moest tot slot het antwoord schuldig blijven. Eindstand 9-14. Wellicht een beetje geflatteerd qua uitslag
maar zeker niet onverdiend te noemen. Wat een weelde dus die voorlopige eerste plaats. Voor wat het
waard is. Over 2 weken uit naar PSV, ja inderdaad naar Eindhoven. Een uurtje of 8 al vertrekken, op weg
naar een nieuwe verrassing?? Je weet het niet, maar onze meiden lijken eindelijk het spelplezier te hebben
teruggevonden. Das zeer belangrijk. Dames Perfisia. Doelpunten: Julie C. 8, Ellen 3, Janneke 2 en Veerle.

HV Marsna D1 – Esia/Adio D1
De 2de wedstrijd van het seizoen begon helaas niet zoals verwacht, iedereen was op tijd aanwezig
maar alles was nog gesloten en de meiden net zoals de tegenstanders moesten zich omkleden op de
toiletten. Vijf minuten voor de wedstrijd ging de zaal open en konden we alles opzetten en warm
lopen. Met tien minuten vertraging gingen we eindelijk van start.
Met een goed begin van Jennifer, binnen 1 minuut de eerste treffer gingen we vol zelfvertrouwen er
tegen aan. Maar helaas de tegenstander was van goede huize en kon ondanks de vele reddingen van
keepster Demi toch nog 3 goals maken omdat onze verdediging zwakker was. Aanvallend deden de
meiden het zeer zeker niet slecht. De bal ging goed rond maar de verdediging van de tegenpartij was
bijzonder sterk. En dus gingen we de rust in met een 1-3 achterstand.
In de 2de helft waren beiden teams erg aan elkaar gewaagd en ging het al stukken beter. Noa kwam
op gang en scoorde maar liefst 4 maal waardoor we uitliepen naar 3-5. Ondanks de goede aanvallen
van ons, waarvan er veel over het doel gingen omdat het doel waarschijnlijk te laag was, kon de
tegenstander toch nog op gelijke hoogte komen. Eindstand: 5 - 5 (1-3)
Doelpunten: Jennifer 1 en Noa 4.
Programma
Volgende week herfstvakantie
Zaterdag 25-10-14
11:00 DE1
ESC'90 E2
Marsna E1
12:30 DD2
ESC'90 D3
Marsna D2
13:15 DD1
ESC'90 D1
Marsna D1
14:50 DB1
SVVH DB1#
Marsna DB1
Zondag 26-10-14
13:00 DA1
Bevo DA2
Marsna DA1
13:30 DS1
HandbaL Venlo 2
Marsna
14:00 HS1
Kerkrade HS1 Marsna HS1
15:15 DC1
Noav DC1
Marsna DC1

