HV Marsna
Uitslagen
Beker DS1 Marsna
DE1
Marsna E1
DD2
Marsna D2
DD1
Marsna D1
DC2
Marsna DC2
DB1
Marsna DB1
DC1
HandbaL Venlo
DS1
Marsna
DA1
Marsna DA1
HS1
Marsna HS1

United Breda DS1
Beekse Fusie Club E2
Gemini (V) D2
Meeuwen (M)
Minor DC1
BFC DB2
MarsnaDC1
RHV DS1
Gemini (V) DA1
Gemini (V) HS2

20-17
5-3
10-4
12-5
17-2
11-9
18-11
25-15
19-10
16-32

Marsna – RHV 25-15 (16-7)
Punten blijven in Meerssen
De topper in de hoofdklasse C werd nooit echt spannend want daarvoor was Marsna, zeker
in de eerste helft, oppermachtig in de clasch tussen de nummers een en twee in de stand.
In de eerste tien minuten ging de strijd gelijk op en noteerden we een stand van 4-4. Daarna
stelde Marsna orde op zaken en scoorde er lustig op los, RHV verbouwereerd achter zich
latend. Doelvrouwe Veerle had haar verdediging goed geposteerd en van daaruit werden
goede aanvallen opgebouwd en ook afgerond. Na dertig minuten stond er een 16-7
voorsprong op het scorebord.
De tweede helft geloofde Marsna het wel en kon de jeugd haar speelminuten maken. Zij
deden dit met verve en zorgden er voor dat de Rijense dames niet dichterbij konden komen.
De Brabantsen waren dan ook alleen succesvol als ze de snelle tegenaanval of break konden
spelen. Toen de goed leidende scheidsrechters voor het einde floten begroette het publiek
de overwinning met een warm applaus voor de speelsters en bleef de ongeslagen status
gehandhaafd.
Doelpunten: Gwen 5, Svenja 5, Yentl 3, Lotte 3, Pia 3, Ilona 2, Georgie 2, Judith en Kyara
ieder 1

Marsna B1- BFC B2 11-9
Vandaag de streekderby tegen BFC, dat virtueel koploper was tot vandaag, Sponsor Thibor Woning
en Projectinrichting uit Roermond (Jos voor intimi) had onze B1-meiden weer eens in het nieuw
gestoken, door een vet coole hoody aan te bieden. De sporthal was goed gevuld en de meiden waren
"geladen" . Het werd dan ook een spektakelstuk van de bovenste plank, waar beide ploegen op het
scherpst van de snede streden voor de overwinning. B1 pakte het initiatief in de beginfase, Joyce
scoorde 1-0 uit een break, maar daarna nam BFC het initiatief over en liep uit naar een 1-3
voorsprong, Joyce 2x uit een strafworp bracht B1 op gelijke hoogte, maar BFC bracht met enkele
fraaie treffers de ruststand op 3-7 voor BFC. De 2e helft keerde echter de wedstrijd volledig. B1
toonde veerkracht, haalde nog eens alles uit de kast en dat bracht zelfs een goed team als BFC van
slag. Via Joyce 2x kwam B1 weer korter bij BFC (5-7), de 5-8 van BFC leek alsnog de nekslag, maar B1
kwam in een zinderende slotfase tot groots spel en een strafworp van Britte, een knappe break van
Lisa en de zeer belangrijke gelijkmaker van Emma, bracht het publiek in extase, maar het was BFC dat
opnieuw een voorsprong pakte 8-9. Joyce bracht B1 van op de cirkel weer op gelijke hoogte (9-9),
maar het toetje was voor Britte die 2x scoorde en de B1 aan de knappe overwinning hielp: 11-9. De
meiden hebben gestreden als "Lions" .Een zeer puike prestatie van B1, tegen het sterke BFC!

Marsna D1 – DHC Meeuwen D1 (3-2) 12-5
Wat een mooie wedstrijd is het geworden vandaag. Met een lichtelijke valse start omdat 3 goede
speelsters op de bank moesten beginnen liepen we al snel tegen een achterstand aan te kijken. Na
10 minuten spelen werd er gewisseld en kwam er meer kans voor Marsna, die goed benut werd met
de eerste treffer van de wedstrijd door Kyra. Hierna volgden Noa en Anouk nog waardoor we gingen
rusten met een 3-2 voorsprong.
Na deze stand gingen de meiden vol goede moed de tweede helft in. De wedstrijd werd wel
grimmiger nadat Noa hard tegen de grond werd gewerkt door de tegenstander, maar de bikkel van
ons team liet het er niet bij zitten en speelde fantastisch verder. Vervolgens kregen we een 7 meter
die helaas niet werd benut.
Onze complimenten voor: Demi die een hele goede wedstrijd stond te keepen en het goede
samenspel van Jennifer, Noa, Kyra en Anouk. Door een mooi gestopte 7 meter van Demi op de
laatste seconde werd de wedstrijd beslist met een score van 12 – 5 voor Marsna D1.
Meiden jullie hebben de beloning gekregen voor het goede spel de laatste weken, nu volhouden tot
het einde van het seizoen.
Kyra 5, Noa 5 en Anouk 2
Marsna D2 - Gemini D2 10 - 4
Eindelijk weer eens een wedstrijd op vertrouwde thuisgrond. Een wedstrijd met twee gezichten,
maar ook een wedstrijd voor bikkels. Nee geen watjes vandaag. Gemini dacht met fysiek spel onze
meiden te overbluffen. Gelukkig lieten we ons dat niet gebeuren. Het aantal meiden met
waterlanders was dan ook gelijk aan beide kanten, net zoals het aantal zeven meters. Ons jarig jobje
Dajenka wist deze voortreffelijk te verzilveren, hetgeen Gemini niet lukte. Oeps niet te snel
schrijven, niet de eerste helft, die zo wonderschoon was, overslaan. Nee, in de eerste helft ging
Sanne verder waar ze vorige wedstrijd mee was gestopt, scoren. Simone bracht haar aan de cirkel
met een prachtige assist in positie en een heuse hattrick was weer geboren. Dajenka nam het scoren
van haar over en bekrachtigde haar goede spel ook met een hattrick.
De tweede helft is een helft om snel te vergeten.Veel balverlies en gerommel in de aanval. De
coaches zaten met de handen in het haar en kregen plotsklaps last van een Hiddinkje. Waar was de
aanvalsdrift gebleven. Alleen Iris wist in haar centrumrol te overtuigen. Amber speelde alle
blessureleed van de eerste helft van zich af door een mooi en verdiend doelpunt te scoren. De winst
is het enige wat telt vandaag en een tweede plek op de ranglijst is een feit (met de minste
tegendoelpunten). Op naar de verdiende traktatie van ons jarig jobje in het kleedhonk. Onze
shooters: Sanne (5), Dajenka (4) en Amber (1).
DE1
De dames moesten het vandaag thuis opnemen tegen BFC (Beek).
De wedstrijd was begonnen en na 50 sec. hadden we de eerste goal al tegen. Maar daar kwam snel
verandering in. Na 2 minuten stond het al gelijk door een goal van Kim. We kregen nog een goal
tegen maar in de laatste minuut van de eerste helft scoorde Floortje twee keer en hiermee hadden
we in de rust een voorsprong van 3-2.
In de tweede werd er gescoord door Robin J. en wederom Floortje. Er volgde nog een goal tegen
waardoor de eindstand uiteindelijk 5-3 was.
Meiden, jullie hebben super gespeeld. Er werd hard gevochten, goed samengespeeld en goed
gekeept. We zijn blij met de overwinning.
Programma
Zaterdag 22-11
12:30 DE1
Marsna E1
13:20 DD2
Marsna D2
14:10 DC1
Marsna DC1

Zwart Wit E1
Zwart Wit D2
BFC DC1

15:15 DB1
20:15 DS1
Zondag 23-11
15:00 DA1
16:10 DS2
17:20 HS1

Marsna DB1
Zwart Wit DB1
Marsna Optimo DS1
Marsna DA1
Marsna DS2
Marsna HS1

Zwart Wit DA1
Zwart Wit DS1
Optimo HS1

