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Marsna – De Sprint 22 - 18 (12-8)
Plichtmatige overwinning van Marsna
Na de nederlaag van vorige week herstelde Marsna zich door in een niet hoogstaand duel de dames
van de Sprint zonder punten naar Deurne terug te sturen. In het begin van de wedstrijd leek het er
op dat het niet gemakkelijk zou gaan om de Brabantse dames op de knieën te krijgen.
Dat had Marsna aan zich zelf te wijten want de nodige doelpogingen werden als zo vaak, op het
lichaam van de keepster gegooid. Vooral vanaf de hoeken werd de ene na de andere kans verprutst.
Aangezien de Sprint aanvallend ook niet veel potten kon breken en alleen maar scoorde uit 7-meters,
waren de doelpunten schaars.
Tien minuten voor rust had Marsna haar vizier bijgesteld en was het Lotte die vanaf de opbouw het
gaatje sloeg en zodoende de thuisclub met 12-8 het kleedlokaal liet opzoeken.
Het werd nog even spannend toen meteen na rust de Sprint twee keer scoorde en het verschil terug
bracht tot twee doelpunten, 12-10. Toen vond Marsna het goed geweest en waren het vooral
Georgie vanaf de cirkel en Yentl die de voorsprong op een veilige marge brachten en zo Marsna liet
uitlopen naar 19-12. De wedstrijd was gelopen en het zoutloze duel was alleen nog belangrijk voor
de statistieken.
Met de carnaval voor de boeg kan men even het handbal op een laag pitje zetten en zo de accu weer
opladen om de laatste fase van de competitie in te gaan. Dat betekend meteen na de dolle dagen
drie uitwedstrijden achter elkaar en niet tegen de minste tegenstanders. VHC, RHV en MenGOptimo
moeten dan verslagen worden om in de race van het kampioenschap te blijven.
Doelpunten: Lotte 6, Gwen 4, Yentl 4, Georgie 4, Kyara 1, Rian 1, Svenja 1 en Gwendy 1.
Marsna B1- Ospel Merefeldia B1 21-9
In de week van de geboorte van MIC en vlak voor carnaval kwam Ospel Merefeldia op bezoek, net als
B1 vertoevend in de middenmoot. De gasten startten overtuigend en bouwden snel een 1-3
voorsprong op, maar eenmaal gewend aan de fysieke kracht van de tegenstanders en eenmaal zelf
het vizier op scherp kwam B1 goed terug. Emma met haar 1e balcontact, scoorde de 3-3 en de ban
was gebroken. B1 nam het initiatief en met een groot "laufpensum" kwam het langzaam in de
"winning mood". Bij rust stond B1 dan ook al op een safe voorsprong 7-4. Na de rust begon het
"Marsna kwartiertje", waarin Ospel Merefeldia handen en voeten en het publiek ogen tekort
kwamen. Met "galleryplay" werden de gasten van het kastje naar de muur gespeeld. De keren dat
Ospel Merefeldia wel nog gevaar stichtte, plukte Gabby meestal de bal nog net uit de hoek, zelfs een
7-meter was geen probleem . B1 bleef als team spelen en dat werd dan ook beloond. De overwinning
van 21-9 was meer dan verdiend en een knappe teamprestatie. Het spel wordt bovendien nog met
de week beter. De technische staf kan tevreden zijn en het carnavalskostuum trots in de plooi gaan
strijken. Doelpuntenmakers: Joyce 5x, Julie 4x, Renée 4x, Emma 3x, Lisa 3x en Veerle 2x.
PSV C1 - Marsna C1 20-10 (11-4)

Kan een roman vullen over deze wedstrijd. Ja we waren op tijd in Eindhoven maar helaas in de
verkeerde zaal. Turnen is een optie voor onze slangenmeiden maar ja om half 7 waren we eindelijk
op tijd om een goed warming-up klaar te maken. De meiden waren aan het turnen en toen snel naar
een andere zaal. Anne durfde het niet te vertellen. Te laat met een halve ploeg. Zonder 4 speelsters,
dus Lara P. begon als geblesseerde veldspeelster in haar privé kleren als keepster aan de wedstrijd.
De tegenstander wilde niet wachten vandaar. Teleurstellend onsportief. Intussen stopte de ene
vader- ouder tweemaal midden op de auto snelweg, gevaarlijk maar waar. De andere moeder-ouder
trok aan iets anders dan de handrem, de motor viel uit en we stonden stil. Romantisch en verder
naar Amsterdam. Intussen was dus de wedstrijd begonnen, een andere vader ouder kwam pas voor
het einde van de eerste helft aan in Eindhoven, en de andere vader-ouder werd gek langs de lijn van
de scheids. Typisch zo’n wedstrijd die je niet kunt winnen en dat gebeurde dan ook niet. Goed voor
de team-spirit maar onze te vele onnodige lange afstands doelpogingen sneden te weinig hout, en
die van PSV gingen te gemakkelijk erin. Ook de over de hoeken werd te gemakkelijk tegen gescoord.
Ruststand 11-4, eindstand 20-10. Toch een compliment voor onze meiden die toch tegengas gaven
maar het mocht te weinig baten. Om 17 uur vetrokken, om 22 uur in de mist thuis, toen naar het
aaijt wiever bal in Meerssen tot in de late uurtjes. Wat verder gerollebold, gelukkig volgende week
geen wedstrijd. Na carnaval gaan we er weer tegen aan. Kom op die Blauwe. Doelpunten; Veerle (4),
Julie C. en Julie S. (2). Ellen en Maud.
Marsna D2 - Olympia D1 8-6 (2-1)
Na wat geharrewar en wat gevonden voorwerpen op de groepsapp, eindelijk weer eens handballen
na lange tijd. Roestig en minder structuur aan het begin, maar wat wil je ook als de
verantwoordelijke wethouder Hekking wegens politieke calamiteiten ergens een lintje moet
doorknippen of op de foto moet met een schop. Gelukkig heeft ons team meerdere loco-notulisten
in portefeuille, maar nu ter zake. Het ging dus niet gemakkelijk tegen Olympia. Van goede wil maar
het raffinement ontbrak. Firdaouss brak de ban met een knappe gelijkmaker, al haar 2e doelpunt in
haar 2e wedstrijd. Het was ook een pittige wedstrijd met wat duw- en trekwerk en veel blessures. Na
de ruststand van 2-1 ging het de 2e helft lang gelijk op en kon Marsna pas vlak voor tijd het verschil
maken. Wellicht ook omdat Simone een keer of vier het paal- en latwerk testte. Een zwaar
bevochten maar verdiende 8-6 zege was het gevolg. Het is dat de carnavalsweek nadert maar anders
namen Mark en John ze weer mee op survival. Durf het niet te vragen, maar wanneer en op welke
tijd moeten de meiden weer spelen? Laat maar iets weten op de groepsapp. Een maandje om het uit
te vogelen. Doelpunten: Sanne en Amber (2), Tessa, Dajenka, Jacky en Firdaouss.
Marsna E1 - Born E1 3-19 (1-8)
In de eerste 2 min. van de eerste helft krijgen ze al meteen 2 tegengoalen. Marsna probeert meteen
terug te komen, maar helaas. 3 min. later viel alweer de 3e tegengoal voor Marsna. Keepster Kim
hield een paar hele mooie en goede ballen tegen. Dan scoort Lieve en heeft Marsna 1 punt op de
teller staan. Meteen een actie van Floortje maar helaas hebben we nu pech. Dan komt Born weer in
actie en zij scoren de 4e tegengoal. Dan krijgt Marsna op eens de EERSTE GELE KAART van dit
seizoen. De scheids legt het spel zo nu en dan even stil voor handige tips voor de speelsters. 2 min.
voor rust scoort Born nog twee keer, de stand is dan ook 1-8 voor rust.
In de eerste 3 min. van de tweede helft scoort Born meteen weer 2 doelpunten, Marsna komt gelijk
in actie door Kim en Robin en zij scoren zelfs binnen 30 seconden ieder 1 doelpunten. Ze lijken even
terug te komen in de wedstrijd, maar dan neemt Born toch de overhand en iedere spelende minuut
krijgt Marsna een tegengoal. De dames van Marsna proberen nog wat doelpunten te maken maar
helaas blijft het hier bij en is de eindscore 19-3 voor Born! Ondanks verlies toch een goed gespeelde
wedstrijd!.
Programma
Zaterdag 22-2
11:15 Beker DA1 Limburg

BFC DA1

Marsna DA1

12:30 Beker DS2
Margraten DS2
14:00 DS1
V.H.C. Marsna

Marsna DS2

