HV Marsna
Uitslagen
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DC2
DB1
DC1
DS1
DA1
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HS1

Esia/Adio D1
Sittardia DC1
Truiden, Sint DB1
BFC DC1
Rapiditas
BFC DA2
Esia DS1
Sittardia HS3

Marsna D1
Marsna DC2
Marsna DB1
Marsna DC1
Marsna
Marsna DA1
Marsna DS2
Marsna HS1

22-4
14-28
16-21
13-12
40-12

Rapiditas - Marsna 1
Al vrij snel komt Marsna op 2-0 achterstand. Gelukkig zit Lotte vanaf het begin goed in de wedstrijd
en mag dan ook de eerste vier doelpunten voor haar rekening nemen. De stand is dan 4-4. Voor het
eerste komt Marsna dan op voorsprong via een strafworp genomen door Ilona. Maar deze
voorsprong duurt niet lang. De wedstrijd gaat het eerste kwartier gelijk op. Daarna kan Marsna uit
lopen met enkele mooie doelpunten vanuit de hoek gescoord door Kyara. Met rust is het dan ook
6-13.
Na rust is de stand geen enkel moment in gevaar gekomen. Marsna kon vrij gemakkelijk uitlopen
ondanks de 2x 2minuten die achter elkaar vielen aan Marsna’s zijde. Eindstand 14-28
Doelpunten:
Lotte 9, Yentl 6, Ilona 4, Kyara 4, Gwen 3, Georgie 1, Rachelle 1
DS2
Esia Dames 1- Marsna Dames 2 13-12
Als eerste willen wij iedereen bedanken die ons dit weekend heeft geholpen. In het begin van deze
week hadden we maar 4 spelers en 1 keepster. Dus Manon, Ati, Judith, Lisa en Gwendy bedankt voor
het uithelpen . Het begin van de wedstrijd verliep moeizaam. Maar Marsna wist toch op voorsprong
te komen, dit was bijna de hele wedstrijd het geval. We knockte voor elke bal maar hielden het in de
verdedeging niet dicht. Er waren mooie acties bij , een goede aanzet maar de kansen werden vaker
gemist. We hebben ons hoofd niet laten hangen en blijven vechten. Laatste 10 minuten kwam Esia
voor het eerst gelijk. Bij Marsna was uiteindelijk geen puf meer te vinden en op dat moment maakte
esia de 13de en nog maar 1 minuut te spelen was dat net niet genoeg om deze wedstrijd te winnen
of gelijk te spelen. Deze wedstrijd kunnen we optellen bij de andere 3 verloren wedstrijden, die we
OOK met 1 doelpunt verschil verloren hebben. Wedstrijd vergeten en op naar de volgende wedstrijd.
KOMOPDIEBLAUWE!!

HS1
Vandaag moesten de heren aantreden tegen Sittardia in Sittard. Een moeilijke pot tegen de
nummer drie. Tevens een primeur voor onze kersverse coach Paul Schouten. Paul sprak ons voor de
wedstrijd toe met een strijdplan dat inhield om te proberen een zo strak mogelijke 6-0 verdediging
neer te zetten, elkaar te helpen in de verdediging en zo min mogelijk sittardia spelers te laten
passeren. In de aanval zouden we dan weer een zorgvuldige en lange opbouw moeten neerzetten
om het snelle spel van Sittardia te proberen te ontregelen en de mogelijkheid tot tegenscore
te beperken. Met die intentie begonnen we aan de wedstrijd. We wisten inderdaad de eerste 3
minuten de nul op het bord te houden. Daarna begon Sittardia plots te scoren (spelbrekers). De
heren van Marsna wisten er in de eerste 10 minuten niks tegen in te brengen. Pas rond de 18de
minuut vloog het eerste doelpunt van Marsna in de netten. Aha, het kon dus toch. Aarzelend wist
Marsna voor het rust signaal er toch 5 in te krijgen. Ruststand 19-5.
In de rust nam Paul de gelegenheid ons nogmaals op onze verdedigende aanpak te wijzen, en dat

er voorin best wat creatiever en met meer durf gehandbald moest gaan worden. Met nieuwe moed
begonnen we aan de tweede helft. Het scoren kwam inderdaad al iets sneller op gang, en een aantal
Sittardia systemen werden met succes in de kiem gesmoord. Sittardia kreeg op bepaald moment in
de gaten dat met grote klodders hars aan de bal Marsna moeite had om zuiver te blijven spelen. Dit
leidde dan ook regelmatig tot slordig balverlies aan Marsna zijde en successvolle breaks bij de
tegenstander. Met de moed der wanhoop probeerden we in de laatste 10 minuten nog wat
dichterbij te komen en het 40ste tegendoelpunt te voorkomen. Dat lukte helaas net niet.
Eindstand 40-12. Hard gewerkt, maar jammer van de hars en jammer van het resultaat. Maar wel
heel tevreden met onze nieuwe coach aan de zijlijn.
BFC C1 - MARSNA C1 11-11 (4-6)
Ondanks het gelijke spel tegen BFC namen onze meiden sportieve revanche voor vorige week. Verdedigend zat
het zeker de 1e helft goed in elkaar. De peptalks van de coaches hebben geholpen. Lara R. leidde haar
verdediging goed en er werd voor elkaar gewerkt. De warming-up werd aandachtig gevolgd door de kritische
ouders, en we voelden dat het goed zat. Tante Bella was er ook, zat zomaar tussen de M-side in. Opvallend was
dat Ellen ook weer eens op de hoek gevonden werd, dat was de laatste weken niet meer gebeurd. Jammer dat
die ene strafworp voor rust gemist werd, nu was de ruststand maar 4-6. BFC liet vooruitgang qua spel zien, en
de 2e helft vielen meer gaten in onze verdediging. Aanvallend was het niet altijd even creatief maar onze
meiden gaven ondanks een achterstand niet op. Na een hectische slotfase waarin Marsna niet meer de bal
kreeg bleef het bij 11-11, een verdiend gelijkspel dat door goed verdedigend werk afgedwongen werd.
Chapeau voor onze meiden!! Doelpuntenmakers: Ellen (3), Julie C., Lara P., Janneke en Maud (2).

Programma
Donderdag 22-1
18:00 DD1 Esia/Adio D1#
Marsna D1
Zaterdag 24-1
13:00 DE1 Marsna E1 ESC'90 E2
13:50 DD2 Marsna D2 ESC'90 D3
14:40 DD1 Marsna D1 ESC'90 D1
15:30 DB1 Marsna DB1 SVVH DB1
20:30 DS1 Marsna
HandbaL Venlo 2 (Scheidsrechter)
Zondag 25-1
14:00 DC1 Noav DC1
Marsna DC1
17:00 DA1 Marsna DA1 Bevo DA2
18:10 HS1 Marsna HS1 Kerkrade HS1

