HV Marsna
Uitslagen
DS1 V.H.C.
HS1 Optimo HS2
DS2 Wijnandia DS1
DB1 Vios (H) DB1
DC1 Marsna DC1
DC2 Wijnandia DC1
DD1 Vlug en Lenig D2
DD2 Vlug en Lenig D3
DE1 Wijnandia E1#

Marsna
Marsna HS1
Marsna DS2
Marsna DB1
Noav DC1
Marsna DC2
Marsna D1
Marsna D2
Marsna E1

12-18 (gestaakt)
33-14
17-19
6-20
4--11
16-6
13-11
15-6
9-1

VHC - Marsna 1
Marsna start goed. Komt snel op 0-2. Zowel aanvallend als verdedigend loopt het goed. Beide
teams geven elkaar niets cadeau. Wordt door beiden verdedigend hard aangepakt, maar niet
onsportief. De stand gaat redelijk gelijk op. Marsna behoudt steeds een lichte voorsprong van 1
of 2 doelpunten. Marsna krijgt in de eerste helft 5 strafworpen, waarvan er 4 benut worden.
VHC krijgt 2 strafworpen en benut deze ook. Marsna staat als een blok in de verdediging, zelfs in
ondertal. Komen hierdoor dan ook op een 6-11 voorsprong. Deze 5 doelpunten geven ze dan ook
niet meer uit handen en met rust is het 9-14.
Na rust houdt Veerle ons in de wedstrijd. Door uitstekende stops kunnen we uitlopen tot 9-16.
VHC heeft moeite met onze 6-0 dekking. Uiteindelijk na 17 minuten is het 12-18 en wordt de
wedstrijd stil gelegd vanwege een botsing tussen keepster VHC en circelspeelster Marsna.
Keepster is zodanig geblesseerd, dat ze uiteindelijk per ambulance naar ziekenhuis gaat en de
wedstrijd gestaakt wordt.
Doelpunten:
Ilona 8, Pia 2, Yentl 2, Lotte 1, Gwen 1, Georgie 2 Svenja 1
Heren SR
Vandaag op 30-11-’14 stonden de heren van Optimo 2 op het menu van Marsna.
Na de matige gespeelde wedstrijd van de afgelopen week, ging het team weer vol goede moed
naar gulpen. Er werden enkele adviezen gegeven na zorgvuldige analyse van de vorige
wedstrijd. Deze zware taak werd op zich genomen door pascal, die zich meteen thuis voelde in
de rol van coach. Dit kwam als geroepen aangezien de trainer helaas niet aanwezig was.
Na een flitsende start kwam Marsna meteen op voorsprong en was de 0-1 in de pocket.
Heel even hing de overwinning in de lucht, maar de heren van gulpen manifesteerde zich snel en
kwamen terug op een stand van 3-1. Hierna ging het redelijk gelijk op tot de rust. Marsna was
ondanks de goeie tegenstander heel sterk in het verdedigen, en speelde nog net niet de sterren
van de hemel. Ondanks de enkele slordige ballen zaten er verrassend veel mooie combinaties
tussen in de aanval. Deze werden dan ook zorgvuldig uitgespeeld en benut als doelpunt.
Dit resulteerde in een ruststand van 12-7. Helaas kon het niet altijd feest zijn, en zakte de ploeg
na de 2de helft iets in. Hierdoor liep Optimo gestaagd uit naar een eindstand van 33-14.
Wel bleef Marsna redelijk constant spelen zodat er evenveel goals gemaakt werden als in de
eerste helft. Ondanks dat er geen overwinning is binnen gesleept, werd er tevreden
teruggekeken op de wedstrijd. Op naar de volgende wedstrijd waarin de we de positieve
aspecten weer kunnen Toepassen.
Gemaakte goals; (Mike 5, Frank 3, Guy 2, Rob Nick Tum en Luuk 1)
DS2
Vandaag stond Wijnandia op het programma. Vooraf hadden we evenveel punten, maar een veel
beter doelsaldo. Zoals gewoonlijk ging Marsna goed uit de startblokken. Als snel stonden we met
4 doelpunten voor. Verdedigend hadden we het goed voor elkaar, aanvallend lieten de goals
daarna lang op zich wachten. Wijnandia bracht enkele goede schutters in stelling waardoor de

stand gelijk werd. Echter, Wijnandia slaagde er niet in om Marsna te passeren. Naar het einde
van de wedstrijd toe kreeg Marsna weer grip op de wedstrijd. De laatste 10 minuten kwam de
winst niet meer in gevaar en zodoende konden we de punten mee naar Meerssen nemen!
Eindstand 17-19
VIOS - Marsna B1 6-20
Met een uitgedunde selectie (Emma en Maud waren geblesseerd) trokken we vandaag naar
Midden Limburg, Heythuisen om precies te zijn, waar B1 aantrad tegen VIOS, de hekkensluiter in
de klasse. Niet onderschatten dus. En dat deed de B1 ook niet. Vanaf het begin af aan speelden de
meiden goed geconcentreerd, fel verdedigend en drukte het de tegenstander terug naar de
cirkel. Eenmaal op een 0-2 voorsprong door 2 acties van Lisa was het duidelijk: B1 kon vandaag
niet verliezen en maakte er dan ook een waar doelpuntenfestijn van, waar iedere speelster een
aandeel in had. VIOS kon slechts met afstandsworpen gevaarlijk worden. De eindstand werd
uiteindelijk 6-20 voor B1. Hoogtepunt in de wedstrijd: Lonneke scoorde met een verdekt schot
van afstand door de benen van de keepster. Tja ,je moet wat geluk hebben zag je iedereen
denken op de tribune. Maar wat heet geluk? Lonneke presteerde het vlak daarna om op vrijwel
identieke wijze en positie opnieuw te scoren door de keepster "te poorten". Toch was er geen
uitzinnige vreugde na afloop van de wedstrijd, doordat pechvogel Britte ogenschijnlijk fors
geblesseerd raakte (beterschap Britte!). Sponsor Jos kreeg wel nog enkele presentjes van de
spelersgroep aangeboden (waaronder een reisje naar Schimmert).
Doelpuntenmakers: Lisa 4x, Joyce 4x, Lonneke 4x, Britt 2x, Renee 2x, Sem 2x, Kyra 1x en Manon
1x.
Proficiat met deze goeie overwinning.
MARSNA C1 - NOAV C1 1-4 (4-11)
De strijd om de koppositie werd vandaag duidelijk in het voordeel van de gasten van NOAV uit
Susteren beslist. Het veel rappere en vloeiende combinatiespel van de tegenstander kon
onvoldoende door onze meiden worden beantwoord. Achteraf bleek het bij NOAV behaalde
gelijkspel, waarbij eigenlijk gewonnen had moeten worden, een zeer puike prestatie. Blijkbaar
had de bekende oud international Ien Strijker die de opponent traint en zeer luid tijdens de
wedstrijd begeleidt hieruit lering getrokken. Onze meiden konden nauwelijks de cirkelspeelsters
bereiken en door het midden via de opbouw kwamen we er niet door heen, ook niet vanuit de 2e
lijn. De hoeken werden onvoldoende benut waarbij overigens de afwezigheid van Ellen, die zich
dit seizoen tot één van de beste speelsters heeft ontpopt, zich liet merken. De schoten van
afstand waren te weinig krachtvol om het de uitstekende doelvrouwe van NOAV moeilijk te
maken. De ruststand van 1-4 bood nog hoop, maar kwamen we wat dichterbij werden wat
doelpunten afgekeurd. Desalniettemin zat een nieuwe surprise er niet in, bovendien lagen de
mandarijnen wat zwaar op de maag. Gelukkig werd wel voor elke bal gevochten, dus dat kan
niemand onze dames verwijten, maar was NOAV gewoon een maatje te groot om te pakken.
Eindstand, 4-11. Dames niet bij diezelfde pakken neer gaan zitten, probeer die flow van begin
seizoen weer terug te krijgen dan moet een derde plek in de eindstand te realiseren zijn. Wat
voor een klein clubje in vergelijking met andere topverenigingen een geweldige prestatie zou
zijn. Kop op die blauwe!! Wel het verzoek aan de groepsappbeheerder om géén privé-foto’s van
sinterklaasfeestjes te accepteren want dat leid alleen maar tot concentratieverlies en oeverloze
discussies bij de vijfde colonne! Mooie doelpunten van: Julie C. (3) en Pernille.
V&L D2 - Marsna D2 15-5
Tja...er zijn van die wedstrijden die je snel zou willen vergeten. Maar onze trouwe lezers en fans
zouden dan niet hebben geweten. Dat we in fysiek opzicht soms iets missen. Hoe dat komt is
alleen maar gissen. Maar dat we ons niet moeten laten wegduwen is een feit. Trekken en duwen
ontsierden deze wedstrijd. Daarnaast een scheidsrechter die tegen ons floot. Zelfs het
scoreverloop was voor hem een raadsel, de malloot. Door al dit gedoe kreeg het publiek het
schaamrood op de wangen. Onze meiden lieten dan op enig moment ook het kopje hangen. Was
het de mandarijnen verkoop of de sinterklaastijd. De coaches moeten gaan zoeken naar de

oorzaak, dat is een feit. Was dan alles kommer en kwel. Nee lichtpuntje was dat Jacky
wonderschoon wist te scoren in deze hel. Ook Simone vond gericht en strak het doel. Helaas
hierdoor geen ommekeer in de wedstrijd of een beter gevoel. Wonden likken en op naar die
Borrenaren. Die gaan we inpakken, want wij willen ons goede spel weer gaan evenaren. Dus
vooral hiervan leren en vechten als beren. Want wij blijven trots en geloven in onze meiden.
Opdat hun prestaties tot een kampioenschap mogen leiden!! Ons scorend vermogen: Dajenka
(2), Jacky (1), Sanne (1) en Simone (1).
DE1
Vandaag moesten de meiden het opnemen tegen de nummer 2 in de competitie:
Wijnandia. Op papier een moeilijke tegenstander dus. De eerste 10 minuten ging het
echter vrij gelijk op. Sam had 2 mooie reddingen en Kim schoot aan de andere kant 2 maal op
doel.
Het was echter het team van Wijnandia dat als eerste scoorde. Onze meiden gaven weinig weg
en leden ook heel weinig balverlies. De tegenstander had wel iets meer schotkracht waardoor de
score bij rust 4 0 was. Na rust was het Robin C. die voor Marsna de 4 - 1 maakte! Ondanks het redelijk verzorgde
spel van Marsna wisten de meiden niet meer te scoren. De tegenstander daarentegen wel. De
eindstand
werd dan ook 9 - 1. Toch goed gedaan meiden. Volgende week meer succes!
Programma
Zaterdag 6-12
12:20 DD2 Marsna D2
Born D2
13:10 DD1 Marsna D1
Leudal D2
14:00 DC2 Marsna DC2 Born DC1
14:00 DC1 Vlug en Lenig DC1 Marsna DC1
15:05 DB1 Marsna DB1 Neerpelt DB1
20:15 DS1 MarsnaESC'90 DS1
Zondag 7-12
17:00 DA1 Marsna DA1 Wijnandia DA1
18:10 DS2 Marsna DS2 ESC'90 DS3
19:20 HS1 Marsna HS1 ESC'90 HS1
Dinsdag 9-12
19:45 Beker DS1
Marsna
Bevo DS1
20:30 HS1 Kerkrade HS1 Marsna HS1

