HV Marsna
Uitslagen
DD2 Marsna D2
DE1 Zwart Wit E1
DD2 Zwart Wit D2
DB1 Zwart Wit DB1
DC1 Marsna DC1
DA1 Zwart Wit DA1
DS2 Zwart Wit DS1
DS1 Optimo DS1
HS1 Optimo HS1

ESC 3
Marsna E1
Marsna D2
Marsna DB1
BFC DC1
Marsna DA1
Marsna DS2
Marsna
Marsna HS1

19-1
6-6
4-17
9-12
15-13
17-12
18-24
21-15

MenG Optimo – Marsna 18 -24 (9-13)
Marsna maakt het zichzelf moeilijk.
De wedstrijd was nog geen 10 seconden oud of Veerle zag al een 7-meter langs haar oren
vliegen. Lotte herstelde dit door in dezelfde minuut 1-1 te scoren. De toeschouwers gingen er
eens goed voor zitten en verwachtten een doelpuntenfestijn. Na vijf minuten stond het 3-3 en
leek dit ook te gaan gebeuren.
Marsna had haar verdediging het eerst op orde en liep via Yentl, Lotte en Gwen weg van MenG.
Het was dat er een 7-meter werd gemist en dat men bij twee vrije worpen van MenG stond te
slapen anders prijkte met rust een groter verschil dan vier op het scorebord.
Wie dacht dat na wisselen van speelhelft op dezelfde voet zou worden door gegaan, kwam
bedrogen uit. Marsna grossierde in fouten, missen van kansen (o.a een 7-meter) en ging steeds
meer tegen zichzelf spelen. MenG rook haar kans en kwam met nog 12 minuten te spelen terug
tot een doelpunt, 15-16.
De kans op de gelijkmaker werd verhinderd door Veerle want zij stopte een 7-meter. In de
tegenaanval was het Svenja die, na de nodige gemiste doelpogingen, nu wel het net vond en
Marsna over de dip heen hielp. Georgie zette meteen er na de 15-18 op de bordjes en dat
betekende de genadeklap voor MenG.
Lotte, Gwen en debutante Manon America zorgden er voor dat in de laatste vijf minuten de
toeschouwers nog wat doelpunten te zien kregen en zodoende de dip van een kleine twintig
minuten zonder gevolgen bleef.
Doelpunten: Lotte 7, Gwen 6, Yentl 4, Georgie 3, Svenja 3 en Manon 1.
MenG Optimo 1 - Marsna 1 21-16 (14-8)
Vandaag op deze zonnige zondag hadden de heren het voorrecht om de dag te vertoeven in de hete
hal in Gulpen. Na met alle cabrio's vertrokken te zijn door het zonnige heuvelland mochten de heren
echt aan de bak. Een wedstrijd waar een oud bekende aan het roer staat, Ron Skomorowski.
De wedstrijd begon spannend en de teams gingen gelijk op. Na 8 minuten stond er slechts een score
van 1-0 op het scorebord. Uiteindelijk werd het net wat meer gevonden en werd het 5-4. Hier ging
het mis bij de mannen van Marsna na ongeveer 15 minuten gespeeld te hebben, en mochten de
heren van Gulpen hun voorsprong uitbreiden naar 10-4. De mannen van Marsna vonden hun ritme
terug maar konden het gat niet meer dichten, en 14-8 stond bij rust op het scorebord.Na wat wijze
woorden in de rust van coach Pedro begonnen de heren sterk. Helaas kwam MenG weer mee en was
het gat niet meer te verkleinen dan 4 doelpunten. De scheids wist met zijn fluitje de 7-meters aan de
kant van MenG goed te vinden (9 keer!!) maar hier wist Ralf een aantal keer goed weerstand tegen
te bieden in de goal. Na een goede tweede helft werd de eindstand 21-16.
Doelpunten: Frank 4, Jeroen 3, Rob 3, Tum 3, Pascal 2, Mike 1.
Zwart Wit- Marsna B1 9-12
Met het zonnetje in de ogen trokken we vandaag naar Oirsbeek om tegen het plaatselijke Zwart
Wit sportieve revanche te halen voor de nederlaag die in Meerssen werd geleden. Dat viel even

tegen, want Zwart Wit startte beter dan B1 en nam al snel een 2-0 voorsprong, Lisa 2x en Rianne
zorgde nog wel met treffers voor de 2-3 maar het verdere verloop van de eerste helft verliep
moeizaam. Zwart Wit scoorde makkelijker en veel via de hoeken en B1 kon maar met moeite in
het spoor blijven. Het leek op zo'n "net niet-wedstrijd" dat ieder team weleens op zijn tijd heeft.
Met een 7-5 achterstand ging B1 (met nog scores van Sem en Joyce) de rust in met dank
aan Gabby, die erger voorkwam. Kans dus om in de pauze de tactiek nog eens door te nemen en
de puntjes op "i" (van winnen ???) te zetten. Vlak na de rust de snelle "anschlusstreffer" (7-6)
van Joyce op aangeven van Lisa en B1 was weer helemaal terug in de wedstrijd. Zwart Wit
scoorde nog de 8-6, maar toen was het tijd voor de onvervalste hattrrick van Britt , die binnen
een mum van tijd de wedstrijd deed kantelen (8-9 voor B1). De remmen gingen los en Sem, die
haar rentree maakte na een blessure, bekroonde haar uitstekende spel met een beauty van een
goal (8-10). Rianne met een sprongworp zorgde voor 8-11 alvorens het van de schrik bekomen
Zwart Wit nog tegenscoorde (9-11), maar verder liet het B1 niet meer komen. Joyce bepaalde
met een score uit een break de eindstand op 9-12 voor B1.
Zwart Wit D2 - Marsna D2 4 - 17
Weer een engelse week deze week hetgeen betekend dat we na vrijdagavond ook zaterdag weer
moesten aantreden. Dit keer uit in Oirsbeek tegen Zwart Wit. In een multiculti sportcomplex was het
even zoeken naar de tribune. De dames van Zwart Wit zagen er vervaarlijk uit met hun zebra outfit.
Ook de scheids zag er strak uit. Dat beloofde wat. Al snel werd de aanwezigheid van de scheids
duidelijk merkbaar: 7 meter. Wat Zwart Wit niet wist was dat wij Merel in de goal hebben staan. Met
slinkse blik wist ze de tegenstander te manipuleren en stopte ze zonder al te veel moeite. Sanne
opende de score voor Marsna waarna in rap tempo de doelpunten opvolgden. Dat de scheids een
voorliefde voor 7 meters had bleek toen ook Marsna hierop werd getrakteerd. Dajenka wist deze
koelbloedig te verzilveren. Iris speelde op fantastisch wijze Simone aan, pats: 2 - 6. Dajenka zette na
15 seconden in de tweede helft de zegetocht van Marsna voort, kabeng: 2-8. De honger na 7 meters
van de scheids werd maar niet gestild en Zwart Wit kreeg er weer een in de schoot geworpen. Zoë
werd getrakteerd op een gele kaart, hoezo D2. Merel verstoorde het feestje door ook deze 7 meter
te stoppen. Hierna durfde de scheids er geen meer te geven (Yes: 3-0 aan 7 meters voor Marsna,
hahaha). Onze meiden lieten zich niet van hun stuk brengen en gingen vrolijk door met scoren. Zelfs
de laatste seconden van de wedstrijd werden nog benut. 6 seconden voor het eindsignaal bracht
Sanne de eindstand op
4 - 17. Een succesvol weekend werd afgesloten met een mooi toetje van trainster Britt. Ook haar
team wist met zwart krijt een overwinning van 9-12 in de boeken van Zwart Wit bij te schrijven:
Marsna was here!!
Onze Kanjers: Sanne (6), Dajenka (6), Amber (2), Simone (2), Firdaouss (1).
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dames van de E1.
Sam begint de eerste helft met keepen. Al in de 20e seconde opent onze jarige job Robin Janssen
de aanval en 10 seconde later scoort Robin Canna het eerste doelpunt voor Marsna.
De vreugde was echter van korte duur want na 2 minuten scoort de tegenpartij en staat het 1-1.
Marsna gaat goed verder en Kim waagt een poging de bal in het doel te krijgen. Helaas na 3
minuten scoren de meiden van zwart-wit en staat het 2-1.
Nog geen minuut later en de 3-1 is een feit. De dames van Marsna blijven fanatiek spelen en laten
zich niet kennen. Na 5 minuten krijgt Floortje een vrije worp waar ze gretig gebruik van maakt
en Marsna weer dichterbij brengt. 3-2.
Kim valt goed aan en ook Nina staat haar vrouwtje en plukt de bal weg uit de handen van haar
tegenstandster. Na een vrije worp van Kim en Floortje probeert Fleur op haar beurt om de bal
achter de streep in de goal te krijgen, helaas lukt dit niet. de meiden laten zich niet klein krijgen
en spelen goed en snel over na elkaar. Sam weet de bal goed uit haar doel te houden, maar helaas
na 15 minuten scoort zwart-wit de 4-2. Bente komt in beeld en scoort een minuut later de 4-3.
De dames spelen goed verder echter 1 minuut voor rust schiet zwart-wit op ons doel maar Sam
houdt deze super goed tegen. Ruststand 4-3.
Na de rust neemt Nina de positie over in de goal. Om 13.25 uur klinkt het beginsignaal voor de
tweede helft. De aanval van zwart-wit wordt meteen afgestraft door een goede actie van Nina, zij
weet de bal buiten haar doel te houden. Na 1 minuut maakt Robin Canna de gelijkmaker 4-4.
Puck verdedigt goed en geeft de tegenpartij geen kans. Dan krijgt Lieve een vrije worp. De bal
probeert dan via Puck in de goal te verdwijnen maar de keepster van zwart-wit stopt deze.
Jammer maar dames jullie spelen een topwedstrijd vandaag. Loeke doet nog 2 pogingen om de
score op te hogen maar heeft geen geluk. Na 5 minuten is de stand 5-4 voor zwart-wit en een
minuut later 6-4. Sam vind het tijd worden voor weer een punt voor Marsna en scoort na 7
minuten. Lieve verdedigt mooi en Nina doet goed haar best om de goal te bewaken. Fleur
probeert de gelijkmaker te maken maar weer is de keepster te sterk. Na 11 minuten ziet Kim
haar kans en speelt de bal naar Loeke die de gelijkmaker maakt 6-6. De spanning van de
wedstrijd wordt sommige teveel en Floortje en Kim vallen over elkaar heen op de grond. Er zijn
veel aanvallen van zwart-wit maar Nina weet deze allemaal buiten de goal te houden. 2 Minuten
voor het eindsignaal krijgt ze zelfs nog een bal op haar neus maar dat weerhoudt haar er niet
van om de eindstand op 6-6 te houden. Meiden dank jullie wel voor deze mooie en spannende
wedstrijd jullie zijn toppertjes.
Programma
Zaterdag 14-3
11:00 DE1
11:50 DD2
12:40 DD1
13:30 DC2
14:35 DC1
15:40 DB1
20:30 DS1
Zondag 15-3

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

Wijnandia E1
Vlug en Lenig D3
Vlug en Lenig D2
Wijnandia DC1
Noav DC1
Vios (H) DB1
V.H.C

17:00 DS2
18:10 HS1

Marsna DS2
Marsna HS1

Wijnandia DS1
Optimo HS2

