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DE1 Noav E2
Marsna E1
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Noav – Marsna 19-18 (8-13)
Marsna verliest van 16 jarige tiener
Sabien Storken, die naam zullen de dames niet snel vergeten. Vorig seizoen was zij in Susteren al
een ware kwelgeest maar toen werd er geen schade opgelopen. Dit maal kon het tij niet worden
gekeerd en zorgde dit jeugdig Noav talent dat de thuisclub in de slotfase het laken naar zich toe
trok. Met 16 !! van de 19 doelpunten (niet alleen 7-meters) had zij een zeer groot aandeel in de
overwinning.
Niet dat Noav goed speelde, verre van dat. Marsna had een totale offday, zeker in de tweede
helft. Na een openingsfase die zich kenmerkte bij Marsna door veel ballen op het lichaam van de
Noav keepster te gooien, ging het gelijk op tot 4-4. Toen sloeg Marsna een gaatje door vier
doelpunten op rij te scoren. Tegenvaller was dat Ilona geblesseerd moest uitvallen en dat scheelt
natuurlijk aan scorend vermogen. Toch bleef Marsna het gaatje van vier doelpunten behouden
en het was Gwen die het verschil vlak voor rust zelfs op vijf bracht, 8-13.
Niets aan de hand zou je denken, zeker toen Pia meteen in de tweede helft 8-14 scoorde. Dat was
meteen het laatste positieve in de laatste 30 minuten. Wat zich in het begin van de wedstrijd al
kenmerkte, geen beleving, traag en nonchalant spel, kansen missen, geen breaks meer lopen enz.
kwam nu nadrukkelijk tot uiting.
Verdedigend was Marsna niet alert genoeg en kwam steeds een stap te laat. Doelvrouwe Veerle
had geen antwoord op de schoten en strafworpen. Ook kon niemand de rol van aanjager Ilona
overnemen en zo riep Marsna het onheil over zichzelf af.
Met nog tien minuten op de klok, 15-18, begon het thuispubliek er in te geloven dat een stunt
tegen de koploper mogelijk was. Marsna kakte in elkaar, kwam niet meer tot scoren (vijf
doelpunten in dertig minuten is wel erg weinig) en Noav rook bloed.
Sabien Storken zette beide partijen vier minuten voor tijd op gelijke hoogte, 18-18. Toen een
afspeelfout van Marsna een break opleverde voor Noav die alleen door een overtreding, zeven
meter en tijdstraf kon worden voorkomen was het de “woman of the match” hoogst persoonlijk
die het lot van Marsna bezegelde door de strafworp feilloos tussen de palen te gooien. De tijd
was voor Marsna te kort om nog een gelijkspel uit het vuur te slepen. Na de overwinning van
Spik en Span bij het LVK wederom carnavalsfeest in Susteren.
Duur puntverlies in de race om het kampioenschap. Zeker toen later bleek dat achtervolger BFC
gewonnen had en zo over Marsna heen wipt in de stand. Met de inhaal wedstrijd tegen VHC voor
de boeg op 22 februari kan Marsna bij winst weer de kop overnemen, mits de thuiswedstrijd van
volgende week tegen laagvlieger de Sprint wordt omgezet in een overwinning. Hopelijk valt de
blessure van Ilona mee zodat zij weer van de partij kan zijn.
Uithuilen en opnieuw beginnen is het advies.
Doelpunten: Gwen 5, Ilona 3, Georgie 3, Yentl 2, Svenja 2, Lotte 1, Pia 1 en Gwendy 1.
Heren Sr

Vandaag moesten de heren van Marsna vroeg op voor een wedstrijd in Brunssum. Na de eerste
wedstrijd in het begin van het seizoen die we thuis hadden verloren van Brunssum die toen 3
seizoenen lang nog geen wedstrijd hadden gewonnen gingen we voor revanche. We gingen vol
voor de overwinning en hadden goede aanvallen waar de tegenpartij niet tegen op konden, maar
helaas hadden zij dat ook waardoor we een rust stand hadden van 7-7. Normaal gaat het niet zo
goed na de rust in andere wedstrijden (misschien) door de conditie maar vandaag ging het
allemaal van zelf we kwamen de hele tijd voor te staan maar kwamen niet verder dan 2
doelpunten voor. Terwijl we 2 keer met 5 man verder moesten konden we in de verdediging de
mannen van Brunssum aan, en maakte we zelf ook nog wat doelpunten. Helaas konden we niet
de 2 punten mee nemen naar Meerssen, maar we hebben er toch nog 1 punt aan overgehouden.
Eind stand 19-19.
Noav- Marsna B1 11-11
Vandaag een zware wedstrijd tegen onze vrienden van koploper Noav in Susteren. En dat met
een nog steeds krappe selectie, door de vele blessures. Geen makkelijke opgave dus in het Land
van de LVK-winnaars 2015. Vooral ook wetend dat er ogenschijnlijk in de Susteren Arena vaker
extra krachten vrijkomen als Marsna op bezoek komt. Kortom een prima opponent. B1 ging vol
overtuiging van start, maar moest toch dulden dat Noav op voorsprong kwam. Vervolgens
ontspon zich een zinderende wedstrijd waar B1 meer initiatief nam, waarin het verdedigend
meestal goed stond, maar B1 toch alert moest blijven op enkele handige Noav speelsters. Gabby
keepte gelukkig een puike partij. De toeschouwers zagen dan ook echte wedstrijd. Zeker het
vermelden waard is de snelle "C1-variant over links" waar Veerle mooi scoorde uit een voorzet
van Julie. B1 ging met een kleine voorsprong de rust in. Na de rust eenzelfde beeld, de spanning
bleef, waarin B1 een minimale voorsprong hield, in deze boeiende strijd. Fraaie goals uit
combinaties (Renée, Veerle), afstandschoten (Kyra, Lisa en Julie), doelpunten uit akties aan de
cirkel (Joyce) en de verdekte schoten van Britt. Wat wil je als B1 supporter nog meer? De winst
natuurlijk. Het zag er ook lange tijd naar uit dat B1 met de zege aan de haal zou gaan, maar twee
breaks van Noav vlak voor tijd, deed de opgebouwde 9-11 voorsprong van B1 teniet. De 11-11
einduitslag was een score waarmee koploper Noav de handen mocht dichtknijpen. B1 verdient
als morele winnaar van dit gevecht de complimenten voor deze knappe prestatie en geweldige
strijdlust. Doelpuntenmakers: Britt 4x, Joyce 2x, Julie 1x, Kyra 1x, Lisa 1x, Renée1x en Veerle 1x.
MARSNA C1 - V&L C1 8 – 23 (4-9)
Een ontluisterende nederlaag. Vreemd omdat vorige week nog de koploper het vuur na aan de
schenen werd gelegd, en na een goede wedstrijd pas in de slotfase met miniem verschil werd
verloren. Jammer dat je dan nu niet thuis geeft. Ondanks een slechte en te korte warming-up
konden onze meiden V&L in het begin goed bijbenen, met een licht voordeel ging het gelijk op
tot 4-4. Toen demareerde V&L naar 4-9 en was de match gespeeld. Teveel en onnodige
breedtepasses werden onderschept en lieten keepster Lara R. telkens kansloos. Het gebrek aan
concentratie dat je ook aan het te late begin van de warming-up merkt, zie je in de wedstrijd
terug. Das jammer. Jammer dat onze meiden blijkbaar niet twee goede wedstrijden achter elkaar
kunnen spelen. Na de ruststand van 4-9 bleek de 2e helft een formaliteit. Waar in de
heenwedstrijd onze meiden nog knap terugkwamen in een dergelijke situatie, was het nu einde
oefening. Eindstand 8-23. De cijfers vertellen het verhaal. Alleen Ellen ontrok zich nog een beetje
aan de algehele malaise door 5 knappe doelpunten te scoren. Op dit niveau zul je elke wedstrijd
opnieuw naar de opdrachten van de coaches moeten luisteren en deze uitvoeren, en elke
wedstrijd opnieuw moeten knallen. Helaas was dit besef er vandaag te weinig. Maar niet
getreurd, volgende week volgt in het Lampegat de kans op revanche. In Eindhoven wordt tegen
PSV om 19 uur tijdens ons aaijt wieverbal een belangrijke pot gespeeld. In de hoop dat er dan
wel een scheids is en in de hoop dat we na de wedstrijd kunnen meedoen aan het Brabantse
“zoepe un weekske veuraf” (inderdaad de Brabantse equivalent van us aaijt wieverbal).
De harde kern van de M-side is er klaar voor, nu de meiden nog. Aan Manon en Anne weer de
zware taak om deze week het moreel en moraal op te schakelen! Kop op die Blaauwe!
Doelpunten: Ellen (5), Julie C., Janneke en Julie S. (1).

Programma
Zaterdag 7-2
12:00 DE1
12:45 DD2
13:35 DD1
14:25 DC2
15:30 DB1
19:00 DC1
20:30 DS1
Zondag 8-2
17:00 DA1
18:10 DS2
19:20 HS1

Marsna E1
Marsna D2
Marsna D1
Marsna DC2
Marsna DB1
PSV DC1
Marsna

Born E1
Olympia (B) D1
Born D1
BFC DC2
Ospel/Merefeldia DB1
Marsna DC1
Sprint de DS1

Marsna DA1
Marsna DS2
Marsna HS1

Ospel/Merefeldia DA1
Olympia (B) DS1
Smurfen United HS1

