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Marsna – MenG Optimo 22-13 (12-5)
Geen probleem voor Marsna
In de streekderby tegen MenG Optimo kende Marsna geen probleem met de
bezoekers. Na een stroeve start was het de thuisclub die het eerst een doelpunt kon
noteren. MenG deed iets terug maar na tien minuten had Marsna het spel op de rails.
Via Ilona, Gwen en Svenja gaf men MenG het nakijken en moest het de rol lossen.
Bij rust stopte het scorebord op 12-5 en leek de tweede helft een formaliteit.
Dat was ook zo. MenG mocht in het begin misschien nog hoop koesteren door snel
twee treffers te scoren maar daarna stelde Marsna weer orde op zaken.
Coach Dick kon iedereen speelminuten laten maken en daardoor kon Rachelle, terug
na een blessure, haar eerste competitiedoelpunt maken. MenG kon hoofdzakelijk
alleen tegen scoren door 7-meters doordat Marsna nonchalanter ging spelen, het wel
geloofde en daardoor ook nog tegen onnodige tijdstraffen opliep. Voor de
statistieken; Marsna 4 penalty’s (3 benut) en 5 tijdstraffen, MenG 8 penalty’s (6
benut) en 1 tijdstraf.
Na zestig minuten kon het talrijk opgekomen publiek de twee punten waarderen met
een applaus en bleef Marsna voor de zevende keer ongeslagen. Met nog vier
wedstrijden te gaan in de eerste competitiehelft, waaronder de derby’s tegen ESC’90
en BFC thuis, voert men de ranglijst aan en gaat Marsna voor de titel
“Herbstmeister”. Niet naast je schoenen gaan lopen is dan wel het advies om dit te
behalen.
Doelpunten: Ilona 7, Svenja 4, Gwen 3, Yentl 2, Rachelle 2, Georgie 2, Lotte en Pia 1
Marsna HS1 - MENG optimo HS1
De heren van Marsna mochten het vandaag opnemen tegen het jonge team van
Gulpen. De coach van Gulpen, Ron Skomorivski, was een oud bekende voor de
heren. De wedstrijd begon goed voor de heren. Tijdens het eerste kwartier
had Gulpen moeite met het goed afrondende Marsna. Nick, de man in vorm bij
de heren, wist Marsna op 2-0 te zetten. Na een vermoeide eerste helft, waar
Tum in het doel uitblonk, was de tussenstand 6-10 in het voordeel van
Gulpen. Coach Koldo benadrukte dat de heren het moesten hebben van
samenspel en niet zo zeer van individuele acties. Met dit in het
achterhoofd begon de 2e helft. Veel kleine slordigheden in de aanval en
verdediging braken de heren op. De heren uit Gulpen begonnen de veel gaten
te vinden het ronden een aantal mooie breaks af. Marsna kon de aansluiting
niet meer vinden en verloor dit duel dan ook met 12-24. Ondanks het
verlies, was het een positieve wedstrijd waar we met opgeheven hoofd op
terug kunnen kijken. 10 ballen op de paal en 2 gemiste 7 meters zou
namelijk de stand gelijk gebracht hebben! Op naar volgende week, dan mogen

we tegen het 2e team van MENG Optimo!
Doelpunten: Nick 4, Frank 3, Mike 1, Pascal 1, Jeroen 1, Rob 1, Guy 1
Marsna B1- Zwart Wit B1 7-11
Vandaag opnieuw een sterke tegenstander, Zwart Wit B1 uit Oirsbeek. De eerste helft was er sprake
van twee aan elkaar gewaagde ploegen, die ook qua score redelijk gelijk opgingen. B1 dat opnieuw
goed partij bood tegen een hoger geklasseerde tegenstander als Zwart Wit, dat in de "nummer 8"
haar gevaarlijkste speelster kende. B1 was soms ietwat te gehaast in de breaks, anders had er zelfs
meer ingezeten, dan de nu 4-5 achterstand bij rust. De 2e helft liep Zwart Wit echter vrij snel uit naar
4-8 en ondanks verwoede pogingen, lukte het B1 niet meer om de aansluiting te vinden. Zwart Wit
verdedigde sterk en B1 had moeite om een opening te vinden. Gabby verdedigde haar doel met
verve, maar kon niet voorkomen dat Zwart Wit uiteindelijk uitliep naar een verdiende 7-11
overwinning. Doelpuntenmakers B1: Lisa 2x, Lonneke 2x, Joyce 2x en Britt 1x.
MARSNA C1 - BFC C1 15-10 (6-3)
Na 2 opeenvolgende nederlagen stonden onze meiden en aanhang weer met beide benen op de
grond. Ook de ouders maar daar kunnen we het beter niet over hebben. Noodzaak om het
zelfvertrouwen te herstellen, en daarom kwam laagvlieger BFC als geroepen. De start was goed.
Voornamelijk verdedigend. Weinig werd weggegeven. Aanvallend waren er een aantal mooie
combinaties tussen cirkel en opbouw maar toch werden teveel kansen gemist. Dit BFC is niet goed
genoeg om het onze meiden echt moeilijk te maken zodat de overwinning nooit in gevaar kwam. Na
een snelle 6-1 voorsprong verzuimden onze meiden om voor rust al de dubbele cijfers te halen.
Sterker nog, BFC verkleinde tot een 6-3 ruststand. Vreemd genoeg was er een ondertal situatie voor
nodig, waarbij wij maar met 4 veldspeelsters in de zaal stonden voor vol bepakte tribunes, om weg te
lopen van de aartsrivaal. Het zoet der overwinning smaakte goed. Eindstand 15-10, de 2e helft werd
geroutineerd uitgespeeld. Manon en Anne kregen weer wat kleur op het gezicht, ze hebben hun
handen vol aan deze groep puberende meiden waarbij het ei vaak halfvol kan zijn of ietsje meer of
minder. Goed was het om te zien dat Lara P. zich weer eens nadrukkelijk op het scorebord meldde. Ja
het blijft spannend aan kop. Zelfs na twee nederlagen doet Marsna nog altijd bovenin mee. Tussen
de bovenste 5 topploegen is maar 2 punten verschil! Komende zaterdag de kans op revanche tegen
NOAV, dames deze kans aangrijpen en voor elk punt blijven vechten! Kom op die blaauwe!
Doelpunten: Julie C. en Lara P. (5), Veerle (2), Ellen, Zoë en Julie S.
Marsna D2 - Zwart Wit D2 15 -1
De tweede thuiswedstrijd op rij, dit keer. Zwart Wit uit Oirsbeek stond op de kalender. Op het eerste
gezicht stevige dames en leek het weer een fysieke wedstrijd te worden. Maar niets was minder waar.
Zwart Wit had geen kans tegen onze meiden. De verdediging stond weer als een huis en in aanvallend
opzicht werd Zwart Wit overklast. Deze wedstrijd was de wedstrijd van Amber. Tjonge wat een
cirkelspel en wat een doelpunten. Nee, Amber schroomde er niet van om vanaf schier onmogelijke
posities, dwars door de verdediging heen te stoten en de nodige pegels op de doelvrouw af te vuren.
Raak! Complimenten Amber. Geen enkel moment kwam Marsna in de problemen. Dajenka en Sanne
bleven in hun individuele kracht, maar ook Jacky en Simone probeerden het doel te raken. Jammer dat
hun goede spel niet beloond werd. Bijzonder moment beleefde Tessa. Met een strakke en geplaatste
bal uit de tweede rij, verschalkte ze de keepster. Mooi doelpunt en een heuse opsteker voor een
volgende keer. Geheel doelpuntloos ging Zwart Wit niet huiswaarts. In de sfeer van Sinterklaas gaf
Marsna een cadeautje weg en gunde Zwart Wit de ere treffer. Kortom een onderhoudende wedstrijd
voor het publiek, dat weer in grote getale als 7de man achter onze dames stond. Onze puntenmakers
van deze week: Sanne (5), Amber (5), Dajenka (4) en Tessa (1).
Marsna E1-Zwart Wit E1
In de eerste minuut komt Zwart Wit met de eerste goal. Sam doet twee pogingen op het doel, maar
de keeper is te sterk. En dan wordt het 2-0. Onze keeper Nina houdt een paar harde ballen tegen.
Kim tikt de bal handig weg en probeert te scoren, maar helaas net naast. Even later lukt het haar wel

en wordt het 3-1. Maar direct na de rust komt Zwart Wit opnieuw op en scoort, en scoort en scoort.
Dat is niet de bedoeling en gelukkig maakt Kim opnieuw een doelpunt. Het wordt 7-2 en dan komt
Robin C met een verrassende goal. Sam probeert nog een aantal keren een aanval, maar de
verdediging van Zwart Wit is te sterk. De wedstrijd eindigt in 3-9.
Programma
Zaterdag 29-11
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