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MARSNA-NOAV 19-10 (10-6)
Marsna sterkste in vechthandbalduel.
Na enkele minuten spelen had Marsna al vier kansen op de keeper gegooid en bleek
dat het met de concentratie en scherpte niet goed zat in deze wedstrijd. Dat zou ook
zo de hele 60 minuten duren. Noav, dat het van zijn fysieke kracht moest hebben,
kon de score openen en liep uit naar 1-3 na tien minuten. Daarna werd door beide
teams twaalf minuten niet gescoord en dat zorgde voor enige frustratie aan beide
kanten. Marsna vond als eerste weer het net, kwam gelijk en ging erop en erover
naar 7-5.
Een sterke fase vlak voor rust zorgde er voor dat met vier doelpunten verschil van
speelhelft kon worden gewisseld.
De tweede helft werd niet veel beter. Beide teams leverden veel strijd maar het
handbal was niet van hoog niveau. De verzorgers hadden dan ook meer werk dan
het scorebord.
Aan Marsna zijde was het Yentl die van op de opbouw regelmatig het net achter de
Noav keepster wist te vinden en zo de thuisclub steeds op royale voorsprong hield.
Aniek, die in het doel Veerle was komen vervangen, stopte een 7-meter en dat
ontnam Noav het laatste sprankje hoop in een goed resultaat. Met tijdstraffen aan
beide zijden tikten de laatste tien minuten op de klok weg en bij het eindsignaal kon
Marsna twee punten bijschrijven aan haar totaal. De ongeslagen status bleef
behouden.
Doelpunten: Yentl 8, Pia 3, Gwen 2, Svenja 2, Ilona, Lotte, Judith en Rian ieder 1
Marsna DS2 - Born DS1
Vandaag kwamen de dames van Born op bezoek.
Vanaf de eerste minuut stonden beide teams op scherp Er werd hard gespeeld en de scheids moest
de zeilen bijzetten om de wedstrijd te leiden.
Onze meiden bleven cool en gingen dan ook rusten met een voorsprong Born kwam fel na de rust
terug en scoorde ook gelijk een aantal doelpunten waardoor het verschil teug liep nar 2 doelpunten
Verdedigend had Marsna alles nodig om Born van het score te houden Door Naomi iedere aanval te
wisselen met Lisa en Sanne stond Marsna haar mannetje in de verdediging.
Dat Born fel en fysiek speelde werd vertaald in 2 rode kaarten door de scheids, voor Born.
Een ware veldslag werd op het einde vertaald in een overwinning van onze meiden.
Top 23-17 verdiend.
Marsna HS1 - Brunssum HS1

In de wandelgangen ging het gerucht dat de mannen van Brunssum al 3 jaar (!) geen
competitiewedstrijd meer gewonnen hadden. Voor ons dus een uitgelezen kans om die periode met
een weekje te verlengen.
Gedurende het eerste kwartier van de wedstrijd leek dat aardig te lukken. Beide teams bleken aan
elkaar gewaagd, want er werd nauwelijks gescoord. Marsna verdedigde zeer aardig, terwijl ook het
samenspel rond de cirkel leidde tot een aantal prima doelkansen. Een mooi ‘lobje’ van Bjorn, dat de
keeper van Brunssum letterlijk op het verkeerde been zette, was de kers op de taart.
Na een klein kwartiertje speeltijd voegde Koldo zich bij het team. Opvallend genoeg ging het vanaf
dat moment bergafwaarts met de prestaties van Marsna. Uiteraard hoeft het een niet met het ander
te maken te hebben. Vooral offensief lieten de Meerssense mannen op een gegeven moment een
aantal steken vallen. Ballen werden niet netjes rond-gepasst, het tempo sloop langzaam omlaag en
de schoten op doel raakten steeds minder het net. Brunssum maakte hier met name in de tweede
helft handig gebruik van door veel op de counter te spelen, en wist zo steeds vaker het net van
Marsna te vinden.
Tot overmaat van ramp zag de altijd vriendelijke Luuk opeens de rode kaart, en mocht ook ‘ons
Jeroen’ twee minuten naar de kant. Van de optimistische sfeer bij aanvang van de wedstrijd, was
weinig meer over.
De 13 doelpunten van Marsna werden gescoord door Jeroen, Rob, Frank, Mike, Guy en Bjorn. Maar
helaas gingen de Brunssumse heren met de overwinning ervandoor, terug richting Parkstad.
Eindstand: 13-18. Volgende week beter!
B1- Noav 10-13
Vandaag de thuiswedstrijd tegen het altijd lastige Noav. Na een beginfase waarin beide ploegen
kansen creerden opende Noav de score (0-1). Een knappe actie vanaf links van Sem zorgde voor de
gelijkmaker (1-1), maar het was Noav dat het intiatief greep en een voorsprong opbouwde naar 1-3,
alvorens Joyce met een mooie actie aan de cirkel de 'anschlusstreffer" scoorde (2-3). Noav bleeft
echter een licht overwicht houden en met meer aanvallende durf en variatie (dan B1), liep het dan
ook uit naar 2-5. Via een strafworp van Lisa werd de marge verkleind tot 3-5, waarna Noav
tegenscoorde (3-6). En toen kwam de goeie fase van B1. Stevig fysiek verdedigend in de duels en met
overtuiging spelend, scoorde Lisa 4-6 na een onderschepping van Joyce, nogmaals Lisa met een schot
in de kruising 5-6. En toen menig toeschouwer al bij Frans in de kantine zat, scoorde Britt met "een
poeier" van afstand in de bovenhoek, in de slotseconde voor rust. Ruststand 6-6. Dat beloofde wat
voor de 2e helft. Noav scoorde al direct na rust 6-7, maar opnieuw Sem met een actie bracht de
stand op 7-7. Noav zette nog wat extra druk, maakte gebruik van de ruimtes en liep vervolgens uit
naar 7-10 en B1 kon verder niet meer aanhaken, al scoorden Lonneke en Britte wel nog. Maud
scoorde uit een strafworp het laatste doelpunt van de wedstrijd. Noav won uiteindelijk verdiend met
10-13, met meer variatie en durf in de aanvallende acties.
MARSNA C1 - V&L C1 16-16 (6-8)
Zelden zo’n spannende topper gezien. Zinderende wedstrijd tussen onze meiden en die van V&L.
Ondanks het vroege aanvangsuur schoot V&L in rap tempo uit de startblokken met een snelle 0-3
achterstand tot gevolg. Na eerst twee strafworpen te hebben gemist kwamen onze meiden op
stoom. Opvallend dat ze de kopjes niet lieten hangen. De 0-3 achterstand werd omgebogen naar een
6-4 voorsprong met attractief handbal en vechten voor elke bal. Echter, het was een match met
telkens stuivertje wisselen want na 6-6 was de theestand, 6-8. Lara R. keepte weer een puike
wedstrijd en na de pauze was het na 40 seconden alweer 8-8. Inderdaad zo’n wedstrijd was het. Het
kon nog alle kanten op. De meiden liepen op hun tenen, dan nam Marsna weer de leiding, dan weer
V&L. Het was concentratieverlies, wat vaker knullig balverlies en voornamelijk de snelle fast break
van V&L, waarop onze meiden geen vat kregen, die de nipte nederlaag leken in te luiden. Bij een
stand van 15-16 leek V&L de wedstrijd uit te spelen, Marsna kreeg nog een keer balbezit, de laatste
halve minuut. Overtreding op Marsna in de slotseconde, V&L juichte al maar een vrije worp moet
natuurlijk ook nog na het eindsignaal genomen worden. Chaos alom, coaches, publiek en speelsters

die elkaar advies gaven. Tot slot gaf aanvoerder Julie C. de bal aan Maud die met een bekeken worp,
een soort van listig boogballetje, de muur omzeilt en de keep verschalkt. Eindstand 16-16 en zo voelt
een gelijkspel aan als een overwinning. Publiek op de banken, best wel veel. Speelsters en coaches
vliegen in elkaars armen. Top entertainment. Door de nederlaag van PSV in Venlo blijven onze
meiden alleen aan kop, en volgende week volgt alweer een nieuwe topper, uit naar PSV Eindhoven.
Meiden perfisia, en veel succes volgende week. Kom op die Blaaauwe!! Doelpunten: Maud (5), Julie
C. (4), Ellen (3), Veerle (2), Zoë en Lara P.

HV Marsna D1 – NOAV D2 (4-3) 5-5
Na een week goed getraind te hebben op verdedigen konden de meiden vandaag laten zien wat ze
geleerd hadden. En de training heeft zijn vruchten afgeworpen. Het was stukken beter dan verleden
week. De meiden speelden de bal goed rond en ook het balverlies was minimaal, hierdoor kwamen
de meiden goed op voorsprong en konden we de rust in gaan met een score van 4-3. Helaas is het
nog wel moeilijk voor ze om de concentratie er de gehele wedstrijd bij te houden. Jammer, maar
toch dik verdiend werd de eindstand 5-5. Meiden jullie hebben nu bewezen dat jullie het kunnen en
probeer dit vast te houden zo niet te verbeteren!
Doelpunten: Kyra, Noa, Jennifer 1 en Anouk 2
MARSNA D2 - IASON D1 4-2 (2-1)
In deze “nichtenstrijd” van coach Miranda, immers haar nicht coacht de D1 van toekomstig
samenwerkingspartner Iason, was het zaak van D2 om de eerste overwinning van vorige week een
goed vervolg te geven. Dat bleek niet eenvoudig omdat de meiden van Iason aan die van ons
gewaagd waren.
Marsna liet Iason het spel maken en had minder balbezit. Toch waren onze aanvallen gevaarlijker en
gelukkig konden onze meiden nog altijd rekenen op keepster Merel die wederom een puike
wedstrijd afleverde. Slordigheid in de afwerking en ook goed keeperswerk bij de tegenpartij zorgden
voor een nipte voorsprong van 2-1 met rust. Na de thee eigenlijk het zelfde spelbeeld, en na de 2-2
was het wachten tot een paar minuten voor tijd op de beslissing. In deze gelijkopgaande wedstrijd
was het uiteindelijk Marsna dat aan het langste end trok, eindstand 4-2. De weg naar boven lijkt
weer ingezet, en een voorlopige 4e plaats in de ranglijst getuigt hiervan. Bovendien kan coach
Miranda zich nog op familiefeestjes laten zien. Belangrijker is dat de groep nog leergierig is en een
leuke groep meiden die met plezier trainen en spelen. Meiden proficiat! Doelpunten: Simone (2),
Sanne en Dajenka.
Marsna E1-Noav E2
Dit eerste seizoen in een echte competitie is toch wel pittig, maar de meiden trainen superhard en
gaan elke week een stapje vooruit. Bij de eerste thuiswedstrijd hoopten we toch stiekem op 1 of 2
puntjes. Het bleef heel lang 0-0, beide teams waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Marsna wist niet
zo goed raad met de ‘mantoman’ verdediging van Noav, waardoor de meiden zich langzaam tot aan
de middellijn lieten terugdringen. Zodoende wilde het scoren maar niet lukken. Bij een 0-2 ruststand
was nog alles mogelijk, alleen moest iedereen dan wel meer richting doel gaan en durven te gooien.
De meisjes pikten de aanwijzingen goed op en zowel in de verdediging als de aanval werd geknokt.
Kim hield de topscoorster goed in de tang, waardoor zij niet meer tot scoren kwam. In de aanval
werd beter vrij gelopen en gekeken wie vrij stond. Loeke zorgde vanaf de cirkel dat de 0 van het
scorebord verdween, langzamerhand slopen we dichterbij. Helaas bleef Noav ook scoren, maar
Marsna kwam nog mooi langszij tot 4-4. We konden de overwinning ruiken, helaas trok Noav
uiteindelijk toch aan het langste eind (4-5). Heel jammer, meiden goed geknokt! Ga zo door, want
volgende week wacht ons de koploper!
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