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ESC’90 - Marsna 20-26 (10-10)
Al vrij snel komt Marsna op 2-0 achterstand beiden door strafworpen. Het eerste doelpunt voor
Marsna wordt ook via een strafworp gescoord. Het is Lotte die haar hoofd koel houdt. Vrij snel
daarna is het Ilona die vanaf de cirkel Marsna op gelijke hoogte brengt. Toch weet Marsna daarna
niet door te zetten. Er wordt veel gemist en lang niet gescoord, waardoor ESC’90 weer kan uitlopen
naar 5-2. Gelukkig weet Lotte weer via een strafworp de stand op 5-3 te brengen. Het lukt Marsna
maar niet om dichterbij te komen. ESC’90 blijft steeds op voorsprong 1 of 2 doelpunten. Echter onze
meiden knokken zich terug en gaan dan ook rusten met een 10-10 stand. Na de rust is het ESC’90 dat
nog even van een voorsprong mag genieten, maar als de stand 12-10 is, slaan onze meiden toe. Wij
komen dan voor de eerste keer op voorsprong 12-13 en geven dit ook niet meer uit handen. Op onze
schoten hadden de keepers van ESC’90 geen antwoord en Marsna kan uitlopen naar 16-24. ESC’90
probeert nog wat terug te doen, maar Marsna laat ze niet meer dichtbij komen. Uiteindelijk een
verdiende overwinning voor onze meiden. 20-26. Met nog 3 wedstrijden voor de boeg, begint het
spannend te worden. Het kampioenschap is nog altijd in zicht!
Doelpunten: Lotte 7, Yentl 7, Ilona 5, Gwenn 4, Rian 2 en Georgie 1
Heren SR
Vandaag de wedstrijd tegen ESC in Stijn
De vorige keer was in de maand van marsepein
De uitslag van toen met 10-36 deed pijn,
Maar vandaag met een ruststand van 16-5 pissen we toch geen azijn,
Want met de eindstand van 35-13 zien we toch een stijgende lijn.
Neerpelt B1- Marsna B1 21-13.
Vandaag toog de B1-karavaan naar Neerpelt, met de uitdaging om de plaatselijke B1 opnieuw te
verslaan, De 1e wedstrijd streek B1 namelijk de reglementaire overwinning op, al was het maar
omdat de Belgen toen niet kwamen opdagen. Vandaag werd aangenomen dat de Neerpeltenaren
wel zouden komen. Eenmaal in België werd door het Marsna-legioen zitting genomen in de
plaatselijke skybox. Na 12 seconden al en de 1-0 voor Neerpelt was het duidelijk dat B1 vandaag alle
zeilen moest gaan bijzetten om dit team te verslaan. Joyce scoorde de 1-1 uit een break, maar
Neerpelt liep vervolgens via snelle combinaties uit naar 4-1. B1 kwam goed terug tot 4-4 via Lisa,
Joyce en Sem. Toen greep de Neerpelt coach echter in en klonk plots een schel geluidsignaal. Terwijl
iederen geschrokken op zoek ging naar de schuilkelders, bleek het uiteindelijk gelukkig maar te gaan
om het signaal van "een time out", heel gebruikelijk in België. B1 kwam de schrik echter niet meer te
boven, mede ook door de op lichtinval reagerende sensoren in de "Neerpelt Arena" , die het ene
moment voor een fel verlichte zaal zorgden en het andere moment voor een schimmige playground.
Nog maar afgezien van de opmerkelijke interruptie van de plaatselijke hoogwaardigheidsbekleder,
die zo maar , zonder enige aanleiding, het veld opliep, de wedstrijd onderbrak en de "scheids in
opleiding" (zo bleek later althans) een lesje gaf in "hoe roep ik de coach van de tegenpartij tot de

orde" . Let op, puur ter opleiding dus, want de immer ingetogen Marsnacoach Miranda stond ook
vandaag weer gewoon rustig aan de lijn te coachen. De thuisploeg bouwde inmiddels verder aan een
voorsprong, die op enig moment 10-4 bedroeg. De wedstrijd was gespeeld. Neerpelt was gewoon
beweeglijker, wendbaarder, kortom "nitscher" dan B1. B1 pikte in deze kleurrijke wedstrijd wel de
meeste gele prenten mee, om aan te geven dat B1 ervoor gestreden heeft, maar uiteindelijk wel
verdiend verloren heeft. De eindstand werd 21-13. Doelpuntenmakers: Joyce 5x, Lisa 3x, Britt 2x,
Sem 2x en Renée 1x.
V&L C1 - Marsna C1 21-13 (12-4)
In de voorlaatste wedstrijd van het seizoen kregen onze meiden nog eens een afstraffing van V&L in
het walhalla van de Lions in Geleen. Na het eerste kwartier redelijk tegenspel te hebben geboden
waarin sprake was van een licht overwicht in de beginfase, was het daarna snel over en sluiten. Te
snel naar de mening van het meegereisde uit-publiek. Niet te bevatten dat deze tegenstander aan
het begin van het seizoen, thuis op een knap gelijkspel werd gehouden. V&L traint wel driemaal per
week, dat wel. Onze meiden waren weer voltallig aanwezig zoals in de meeste wedstrijden. Gelukkig
waren inzet en spelplezier ruim aanwezig bij onze meiden. Echter, het kwaliteitsverschil was te groot.
Dat bleek bijvoorbeeld bij de fast-breaks waarop wij geen enkele grip hadden. Daarbij de onnodige te
vele foutjes, die altijd worden afgestraft. Na een russtand van 12-4 werd na de rust knap
gelijkgespeeld met 9-9 hetgeen resulteerde in een draaglijke 21-13 eindstand. Na de wedstrijd meer
paniek. De uitbeurs was zoekgeraakt. Opeens herinnerde de verantwoordelijke zich dat ze het in de
auto had laten liggen. Er zit nog geld genoeg in om met het hele team naar de TEFAF te gaan, dus
volgende week na de laatste wedstrijd tegen PSV maar een uurtje bij mekaar zitten om het seizoen
waardig af te sluiten en te evalueren. Frans wordt ingeschakeld. Doelpunten: Ellen, Lara P. en Julie C.
(3), Maud, Janneke, Zoë en Julie S.
Born D2 - Marsna D2 8 - 11
DD2
Vandaag stond de subtopper op het programma Born - Marsna. Born een beetje "angstgegner"
geworden van Marsna en dat was te merken ook. De eerste minuten van de wedstrijd werden onze
meiden overmand door zenuwen. Maar dat gold niet alleen voor onze meiden. Dit keer had ook de
scheidsrechter weer een medebepalende rol. Het leek wel alsof de scheids het quotum 7 meters
voor dit seizoen nog niet behaald had: de ene na de andere werd gefloten. Merel ontpopte zich dit
seizoen tot 7 meter killer en wist ook deze wedstrijd weer menige te stoppen. Nadat onze meiden de
schroom van zich af hadden geschud werd de inmiddels opgelopen achterstand langzaam ingelopen.
De kers op de taart van de eerste helft werd dit keer gezet door Maddy, die zichzelf en haar puike
spel wist te belonen met een sjiek doelpunt. Dajenka en Sanne namen het team vervolgens op
sleeptouw en de wedstrijd kantelde in ons voordeel. Amber en Fabienne hadden verdedigend aan de
cirkel een flinke uitdaging door een slinkse tegenstander in toom te houden. Jammer dat Jacky de
wedstrijd geblesseerd moest verlaten. Hopelijk zal het enkeltje snel genezen. Iris pikte weer haar
doelpuntje mee en Firdaouss en Tessa toonden wederom hun tomeloze inzet in het teambelang.
Dames een welverdiende tweede plaats lonkt naar jullie. Nu de komende twee wedstrijden nog
winnen. Je kunnen immers zelfs van "angstgegner" Born winnen. Onze gaolies: Sanne (5), Dajenka
(4), Maddy (1), Iris (1).
Programma
Zaterdag 28-3
11:00 DE1
11:50 DD2
12:40 DD1
13:30 DC2
14:35 DC1
15:40 DB1

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

Noav E3
BDC'90 D1
SVM D1
Vios (H) DC1
PSV Handbal DC1
Eksplosion'71 DB1

20:30 DS1
Zondag 29-3
15:00 DA1
16:10 DS2
17:20 HS1

Marsna PSV Handbal DS2
Marsna DA1
Marsna DS2
Marsna HS1

Vios (H) DA1
BDC '90 DS1
BDC '90

