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Marsna – BFC 20-23 (12-9)
Eerste verliespunten voor Marsna
In deze topper (nr. 1 tegen nr. 2) haalde Marsna niet haar niveau wat nodig is om de overwinning binnen
te halen. Lukte dat in de bekerwedstrijd tegen eerste divisionist United Breda wel om iets extra’s te
brengen, nu was het te weinig om BFC te verslaan.
De eerste helft kon dat nog enigszins verbloemd worden doordat vooral Gwen en Ilona regelmatig het
doel wisten te vinden en daardoor Marsna steeds aan de voordelige kant van de score hielden getuige de
ruststand van 12-9.
Na de pauze sloop BFC dichterbij en bij 16-16 begon de wedstrijd opnieuw. Toch was het weer Marsna dat
drie keer achter elkaar scoorde en zo uitliep naar 19-16 met nog tien minuten te spelen. BFC sprak haar
laatste reserves aan en daar waar het kaarsje bij Marsna langzaam uit ging, begonnen de Beekse dames
steeds feller te spelen. Marsna moest het compenseren ten kosten van tijdstraffen en in de 25 e minuut viel
de 19-19.
Individuele fouten en te weinig speelsters met scorend vermogen kostte Marsna in de slotfase de kop.
Daar waar negen speelsters van BFC doel troffen, vooral de hoeken waren trefzeker door de snelle
tegenaanval, bleef Marsna teveel afhankelijk van een of twee speelsters die hun normale niveau haalden.
Getuige dat maar vijf speelsters konden scoren.
Toen in de laatste 3 minuten ook nog een tijdstraf aan Marsna zijde viel, rook BFC bloed en beloonde
zichzelf met drie doelpunten op rij, 19-22 en was de overwinning een feit. Dat Marsna nog tegen scoorde
deerde hun niet want het feest was al ingezet. Dat werd nog groter toen Lissy Janssen in de laatste
seconde de eindstand van 20-23 vastlegde.
Het talrijk opgekomen publiek, ook uit Beek, had een spannende pot handbal gezien. BFC vocht voor haar
laatste kans en greep die met beide handen.
Door niet de beste wedstrijd van het seizoen te spelen liet Marsna de eerste punten liggen in deze
competitie. Toch gaat men de feestdagen in als koploper en zal in het nieuwe jaar, als in de eerste
wedstrijd Margraten op bezoek komt, de draad weer moeten worden opgepakt.
Doelpunten: Ilona 9, Gwen 5, Svenja 2, Lotte 2 en Pia 2.
Marsna 2 - V&L 3 18-11 (8-6)
In eigen huis troffen de dames van Marsna deze week V&L uit Geleen. Vanaf
de eerste minuut stond het team van Marsna er, waardoor er algauw een stand
van 3-0 op het scorebord stond. Pas toen lukte het V&L voor het eerst te
scoren. De thuisploeg wist een kleine voorsprong te behouden, maar deze
werd door V&L totaal teniet gedaan tijdens een 2-minuten tijdstraf aan
Marsna's zijde (6-6). Direct daarna herpakte de dames zich en in 2 super
snelle en succesvolle aanvallen wist Froukje de wedstrijd weer om te
buigen, waardoor er met een krappe voorsprong de rust ingegaan werd. In de
tweede helft kon Marsna de voorsprong gestaag blijven uitbreiden, mede
dankzij uitstekende reddingen van Ivana, waaronder meerdere gestopte
penalty's. De verdediging stond als een huis en ook afronden ging deze
wedstrijd beter dan anders. Kyara wist zeker het net goed te raken en liet
geen enkele kans onbenut. Door er als team helemaal voor te gaan, werd de
eindstand uiteindelijk bepaald op een mooie en zeer verdiende 18-11. Met
deze wedstrijd sluiten de dames van Marsna de eerste competitiehelft af met
een nette vierde plek.

Marsna B1- HendriksGraszoden Leudal B1 20-12
De laatste wedstrijd vlak voor de Kerst, jawel u leest het goed tegen Hendriks Graszoden Leudal B1, klinkt
moeilijk zou je zeggen. Wie op het idee zou komen dat de match op gras werd gespeeld, nee dus, gewoon
bij de buren van Frans' Sportcafé Marsana in de zaal. De gasten startten voortvarend en scoorden 0-1,
Renée scoorde fraai 1-1 en HGL scoorde weer 1-2. Lisa trok de zaak weer recht (2-2). Het begon een beetje
stroef, leek het. Zou het "Avondje Schimmert" nog in de benen zitten of had Tapemaster Pedro toch iets te
strak getaped? Al snel werd duidelijk dat dit niet zo was, want B1 kwam nu echt goed los en maakte de ene
na de andere mooie treffer. Coach Miranda kon met een gerust hart zelfs haar lunch (The one and only
tosti speciaal van Frans?) op de bank nuttigen. Ruststand 11-6 voor B1. B1 ging de 2e helft vrolijk verder
met scoren, de ene combinatie nog fraaier dan de andere, al was er wel nog kort enige scepsis op de
tribune toen Miranda "Zweeds Links" begon te roepen. Was het de tosti of toch de naween van een kater,
die Miranda parten speelden of? Gelukkig bleek het een technische variant te zijn. Hoe konden wij dat nou
weten?. Vervolgens smachtend en wachtend op nog meer varianten , zoals de Deutsche Draufganger, De
Friese Doorloper en K3-variant kreeg het publiek een prachtig slot voorgeschoteld van de B1-meiden. Met
een score van 20-12 werden de tegenstanders uit Leudal onder Hendriks Graszoden gestopt. De zege was
in the pocket en met het familiespel "HandbalMasterz" in het kerstpakket komen we de kerst wel door.
Een prachtige afsluiting van een sportief 2014. Dank is dan ook zeker op zijn plaats voor al die Marsnavrijwilligers en sponsoren, die daar een belangrijke bijdrage in hadden en Frans voor het culinaire
entertainment op the background. Prettige kerstdagen, een fijne jaarwisseling en alvast een gezond en
sportief 2015.
Marsna D2 - BFC D4 20-2
De laatste wedstrijd van 2014. En wat voor een wedstrijd. Onze meiden trakteerden de supporters op een
prachtige wedstrijd. Het leek wel een welgemeend dank je wel voor de trouwe steun die de meiden tot nu
toe mochten ontvangen. Het publiek stond dan ook op de banken en de nodige oeh's en aah's galmden
door de sporthal. Alles klopte vandaag. De bal ging zeker en geplaatst van hand tot hand, er werd goed
bewogen, er was oog voor de vrije "man" en slim cirkelspel zorgde voor adembenemende acties. Het ene
doelpunt was nog mooier dan het andere. Ook lieten de meiden zien dat ze in de breedte enorm gegroeid
zijn. Elke speelster is doel gevaarlijk en verdedigend staat er een welhaast onneembare vesting. Mocht er
een keer doorgebroken worden dan staat er altijd nog onze rotsvaste doelvrouwe. Dit keer was het niet
Sanne maar Simone die een heuse hattrick scoorde in de eerste helft. Daarnaast verzilverde Jacky haar
eerste 7 meter en zette daarmee een kroontje op haar aanvallende spel. Dajenka was vanouds sterk in de
counter en Amber stevig aan de cirkel. Tessa scoorde mooi uit de tweede rij en Maddy, tja Maddy. In de
allerlaatste seconde van de wedstrijd zette ze de eindstand van 20-2 op het bord, met een supermooie en
geplaatste 7 meter. Top meiden wat een gallery play en een waardige afsluiting van de eerste helft van het
seizoen. Bijzonder woord van dank aan de caoches Miranda, Daniël en Britt. En nu verdiend aan de
kerstdis en de oliebollen! Tot volgend jaar. De toppers van deze wedstrijd: Dajenka (6), Simone (4), Sanne
(3), Amber (2), Maddy (2), Jacky (2), Tessa (1).
Programma
Zondag 4 januari 2015 komt de hele Marsna-familie weer bij elkaar in sportcafé Marsana op het niet meer
weg te denken Nieuwjaarstreffen. Een gezellig samenzijn waar onder het genot van een drankje en een
hapje de speler/speelster van het jaar 2014 uit elk team wordt gekozen.
Bij deze willen we daarom alle leden, sponsoren, clubmembers, ouders een ieder die Marsna een warm
hart toedraagt uitnodigen!
We starten om 17.00 uur en Ilona en Veerle tekenen voor de organisatie.
We zien jullie graag! Het bestuur HV Marsna
Zondag 4 januari
14:00 Beker Dames Senioren Limburg Marsna DS2
15:30 Beker Heren Senioren Limburg Marsna HS1
Zaterdag 10 januai
11:00 DE1
Marsna E1
Juliana E1
11:50 DD2
Marsna D2
Margraten D1
12:40 DD1
Marsna D1
Sittardia D2
13:30 DC2
Marsna DC2
Margraten DC1
14:35 DC1
Marsna DC1
HandbaL Venlo DC1

Zwart Wit DS1(in de hoven Margraten)
Hercules '81 HS1(in de hoven Margraten)

15:40 DB1
Marsna DB1
20:30 DS1
Marsna
Zondag 11 januari
17:00 DS2
Marsna DS2
18:10 HS1
Marsna HS1

Hasselt DB1
Margraten
Margraten DS3
BSAC HS2

