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Marsna – ESC’90 26-22 (14-13)
Mooi Sinterklaascadeau voor Marsna
De “burenruzie” tussen Meerssen en Stein stond met Sinterklaas op het programma. Bij het
warmlopen bleek dat doelvrouwe Veerle niet in staat was om te keepen en daardoor moest
Aniek, ook niet helemaal blessurevrij, van begin af aan tussen de palen.
Na een drietal keren het aluminium van het ESC doel te hebben geraakt waren het de bezoekers
die het eerst doel troffen en op een 0-2 voorsprong kwamen. Marsna scoorde via de jarige Pia
tegen maar ESC had bij iedere doelpoging succes en moest Aniek machteloos toezien.
Na 20 minuten spelen stond het 6-8 en was de ESC keepster met tien stops goed op dreef.
Marsna lied zich niet gek maken, bleef rustig en wachtte geduldig op zijn kansen. Vooral Gwen
had ondertussen haar vizier bijgesteld en zorgde dat de achterstand nog voor de rust werd
omgezet in een doelpunt voorsprong (14-13)
Lotte opende namens Marsna de tweede helft maar het verschil werd nooit meer dan twee
doelpunten. Dat ging zo door tot halverwege de tweede helft. Toen vonden de dames het goed
geweest en met een tussensprint zorgden Ilona, Svenja en Yentl dat het verschil opeens vijf
doelpunten was, 24-19.
Aniek had ondertussen de geest gevonden. Stopte een penalty, een break en enkele schoten uit
de tweede lijn en was bijna niet meer te verslaan. De ontmoediging sloeg toe bij ESC en raakte
het gefrustreerd. Tijdstraffen aan beide zijden, terecht gegeven door de goed leidende arbiters
Carli en Stroek, bepaalden de laatste acht minuten van de wedstrijd maar het
Sinterklaaspakketje met daarin twee punten, kon al voor het einde door Marsna worden
uitgepakt.
Met 26-22 volgde het eindsignaal en had het talrijk opgekomen publiek een leuke derby gezien
waarin Marsna de punten terecht voor zich op eiste. Voor de negende keer op rij bleef men
ongeslagen en met nog twee wedstrijden te gaan in de eerste competitiehelft lijkt de titel
“Herbstmeister” in zicht te komen.
Doelpunten: Gwen 7, Ilona 6, Yentl 4, Svenja 3, Lotte 3 en Pia 3.
Marsna heren- Esc'90 heren ( 7-18) 10-36
Voor de wedstrijd begon wisten we dat dit een heftige wedstrijd zou worden.Toen het
beginsignaal klonk kwamen we al snel op achterstand. Dit mede dankzij hun snelle spel. Ons
eerste doelpunt kwam door een goed benutte penalty. Maar door het snelle aanvallen van ESC
stonden we snel op een achterstand van 1-7 . Toen kwam ons 2de doelpunt vanuit de
opbouw. Snel kwam een voor ons een derde doelpunt vanaf de cirkel aan Marsna zijde .De
laatste 10 minuten van de eerste helft werd ESC een beetje moe en kwam Marsna op gang en
scoorde nog 4 keer vanuit de opbouwposities. En we eindigde de eerste helft met een 7-18
achterstand.
Meteen na de rust scoorde Marsna de 2dehelftopeningstreffer. Marsna kreeg het snelle
aanvallen van ESC niet onder controle. Het slechte pasen, slecht afronden en het in de weglopen
van elkaar ,kreeg marsna steeds meer breaks tegen. In de verdedeging stond het midden goed
vast. Maar jammer dat ESC overal een antwoord op had. Na een balletje naar de cirkel en nog een
goed benutte penalty stonden de Marsna heren op 10 en kwamen er niet meer vanaf. Dit brengt

de eindstand op 10-36. Doelpunten Jeroen 2, Tum 2 , Nick 2 , Frank 1, Pascal 1 , Rob 1 en Mike 1.
Maar Marsna liet zich niet gek maken en kreeg maar 1 tijdstraf en ESC 6 ( 2 minuten en gele
kaarten in totaal). Na deze nederlaag is het een goede rede om volgende keer nog harder ervoor
te knokken. KOMOPDIEBLAUWE!!!
Pedro super bedankt voor het coachen, op naar volgende week.
V&L C1 - MARSNA C1 20-15 (8-6)
Alweer een topper voor onze meiden, nu tegen V&L op de schaatsbaan in Geleen. Voor de eerste
maal spelen in de hal van de Lions. Mooie ervaring, ook voor de zich opvallend koest houdende
ouders die zich hele weekenden opofferen om hun kroost te zien spelen. Het is te gemakkelijk
om erop te wijzen dat het spelletje technisch en tactisch beter gespeeld had moeten worden
door onze meiden. Na een te snelle achterstand van 4-0 en 6-2 leek de match al vroeg gespeeld.
Een oude kwaal die nu en dan opspeelt. Echter, het tekent onze meiden dat ze bleven vechten
voor elke meter en de duels heus niet schuwden. Voor de rust kantelde de wedstrijd nog en
slopen we dichterbij. Ruststand 8-6. Na de rust werd het knap 10-10, helaas was toen het beste
kruit verschoten. En een paar minuten erna stond het 14-10 en nu was de wedstrijd echt
gespeeld. Natuurlijk paal, scheids, kansen missen en strafworpen verklaren een deel van de
nederlaag maar uiteraard niet alles. Coaches Manon en Anne weten waaraan het schort en
blijven hierop trainen en hameren. Laten we daarom de wedstrijd positief benaderen en lering
hieruit trekken, volgende week gaat Venlo voor de bijl! Die moet je gewoon pakken, zeker met de
nieuwe witte strakke uittenues die je ook thuis kunt aandoen. Heel modern en gewaagd design
maar die van ons kunnen dat hebben. Kop op die Witten!! Doelpunten: Julie C. (5), Lara P. en
Ellen (3), Veerle (2), Pernille en Fleur.
Marsna D2 - Born D2 6 - 7
Het was erg stil die 6e december om 12.20 uur in sporthal Marsana. Muisstil. Het publiek was
gespannen, onze meiden super geconcentreerd. Vandaag stonden ze oog in oog met de nummer
1 van de competitie: Born. Het fluitsignaal klonk en binnen een mum van tijd stonden onze
meiden met 2-0 voor. Overrompelend. Het ongeloof sprak uit de ogen van Born. Ja onze meiden
stonden hun mannetje. Nee, niks wegduwen of knijpen. Tessa wist weer te scoren en markeerde
op wonderschone wijze de 3-1 op het scorebord. Het publiek begon zich te laten horen en werd
steeds luider, want deze wedstrijd ontpopte zich tot een heuse thriller. De spanning was te
snijden en menige hartslag zette een krachtig "hoort wie klopt daar kinderen" in. Born herpakte
zich en probeerde de aansluiting te zoeken, het geen pas zeer laat in de wedstrijd lukt. Onze
trouwe goalie stopte weer een 7 meter en Sanne had weer haar hattrick momentje. Helaas mocht
een verdiend gelijke stand niet bewaarheid worden. Nee onze meiden verlieten moe maar
voldaan het strijdtoneel met een 6-7 nederlaag. Maar niet getreurd. Jullie hebben een dijk van
een wedstrijd gespeeld en kunnen met opgeheven hoofd vooruit kijken. Onze puntenmakers
van deze week: Sanne (3), Amber (1), Dajenka (1) en Tessa (1).
Programma
Dinsdag 9-11
20:30 HS1 Kerkrade HS1 Marsna HS1
Beker
19:45 DS1 Marsna
Bevo DS1
Zaterdag 13-12-14
10:00 DD1 SVM D1#
Marsna D1
14:25 DB1 Eksplosion'71 DB1# Marsna DB1
14:45 DE1 Noav E3
Marsna E1
17:00 DC1 Marsna DC1 PSV Handbal DC1
19:45 DS1 PSV Handbal DS2
Marsna
Zondag 14-12-14
11:45 DD2 BDC'90 D1# Marsna D2

13:45
14:45
15:45
16:00

DC2
DS2
DA1
HS

Vios (H) DC1
BDC '90 DS1
Vios (H) DA1
BDC '90 HS1

Marsna DC2
Marsna DS2
Marsna DA1
Marsna HS1

