HANDBALVERENIGING MARGRATEN
Week 6 -2019

UITSLAGEN.
Margraten E2
Margraten E1
Margraten A1
Margraten Dames 2
Margraten Dames 2
V&L D3
V&L DS2

-

ESC'90 E2
Wijnandia E1
BDC'90 A1
Wijnandia Dames 1
MenG Optimo 1
Margraten D2
Margraten Dames 1

20-05
08-10
27-10
20-22
23-29 (beker)
04-10
28-23

V&L 2 tegen Margraten Dames 1. Dames 1 speelde op papier zondag uit tegen V&L 2. De reserves
van V&L waren echter grotendeels vervangen door hun A1 jeugd die in de top van de Landelijke
Jeugd Divisie speelt. Dit was blijkbaar noodzakelijk omdat zij in de degradatiezone zitten en de
punten hard nodig heeft. Dames 1 zette de goede lijn die vorige week tegen ESC’90 was
teruggevonden voort en nam in het begin van de wedstrijd de leiding met 4-2. Er werd goed
verdedigd waardoor de snel combinerende speelsters van V&L weinig tot scoren konden komen.
Bijna halverwege de eerste helft was de stand nog 9-7 in het voordeel van Dames 1 Margraten.
Daarna nam V&L met onder andere enkele snelle breaks de leiding met 15-11. Bij de rust was de
stand 16-13. Na de rust kon Dames 1 goed in het spoor blijven en kwam halverwege de tweede helft
zelfs op gelijk hoogte 20-20. Zeven minuten voor het einde van de wedstrijd was de stand nog gelijk:
22-22. De vermoeidheid sloeg echter toe en er werd nonchalanter gespeeld. V&L dat over een
bredere selectie beschikte profiteerde hiervan en trok de wedstrijd naar zich toe. De eindstand werd
28-23. Een wat geflatteerde uitslag. Voor wat betreft V&L: missie geslaagd!
Topscoorsters van Margraten waren Jamie en Quincy met elk 5 doelpunten. Ondanks de nederlaag
kan Dames 1 van Margraten terug zien op een goede prestatie.
Margraten Dames 2 tegen MenG Optimo 1 (beker). In de achtste finale van de bekercompetitie trof
Dames 2 het in de 1e klasse uitkomend MenG Optimo in eigen huis. In de beginfase liet DS2 zich
overrompelen door het snelle spel van MenG Optimo en keek tegen een achterstand aan. Door de
verdediging te versterken, prijkte na een kwartier de gelijkmaker op het bord (5-5). MenG Optimo
sloeg opnieuw een gaatje, maar DS2 sloot met rust bijna weer aan (12-13). In de tweede helft wist
MenG Optimo weer een voorsprong te nemen, maar DS2 bleef gezamenlijk optrekken voor de winst.
Nog eenmaal naderde DS2 tot op 2 doelpunten, maar moest toen toch haar meerdere erkennen in
de 1e klasser. Met 23-29 verloor DS2 helaas de wedstrijd, maar onze dames konden tevreden zijn
over de getoonde veerkracht en vechtlust. Groetjes Kim.
Margraten Dames 2 tegen Wijnandia 1. De strijd van vandaag ging om de 7e plek in het klassement.
Beide teams konden de punten dus goed gebruiken. Dames 2 ging zwak van start met te veel ruimte
in de verdediging en te veel gemiste kansen, waardoor meteen een achterstand ontstond (1-4). In de
verdediging werd als eerste een tandje bij gezet, waardoor Wijnandia slechts viermaal kon scoren in
20 minuten. Ook aanvallend ging het daarna beter, waarnaar Dames 2 met 8-10 de rust in ging. De
peptalk in de rust zorgde ervoor dat er een heel ander DS2 aan de tweede helft startte. De
achterstand werd met gezamenlijke inspanning omgebogen naar voorsprong (16-13), die Dames 2
geruime tijd kon vasthouden. Met 20-19 op de teller lukte het helaas niet om de laatste 5 minuten
tot score te komen, waardoor de wedstrijd werd verloren met 20-22. Groetjes Kim.

V&L D3 tegen Margraten D2. De meiden van de D2 speelden i.v.m. de open dag van het Sophianum
hun wedstrijd al op dinsdag. Het was in alle opzichten even wennen, 1. doordat de wedstrijd op
dinsdagavond was 2. De tegenstander V&L is pas in de winter toegevoegd aan de competitie, 3. ze
speelden in de zaal van de school waardoor scorebord en tribunes ontbraken. In de eerste helft
speelden de meiden dan ook onherkenbaar en haalden ze niet het niveau van de afgelopen weken.
Ondanks dat ze duidelijk beter waren dan de tegenstander wisten ze dit niet in doelpunten om te
zetten. Het geïmproviseerde scorebord gaf dan ook slechts een III- IIII voorspong aan. Een
"donderspeech" van coach Rachelle zorgde ervoor dat in de tweede helft een stuk beter werd
gespeeld en ze redelijk makkelijk de voorspong vergrootten. Doordat ze ook goed verdedigden wist
de tegenstander nog maar 1 x te scoren en werd uiteindelijk de eindstand van 4-10 bereikt. Door
deze 6e overwinning op rij komen ze zelfs op een gedeelde eerste plaats te staan! Wat een super
prestatie!! Groetjes, Mark.
Margraten E1 tegen Wijnandia E1. Helaas vandaag na een hele lange periode weer een wedstrijd
verloren. Dat valt dan wel even tegen..... Het was een spannende wedstrijd waarin we eigenlijk
steeds tegen een achterstand aankeken. Een paar keer zijn we heel kort bij gekomen op 1 punt maar
het is niet gelukt om er nog een gelijkspel uit te halen. Toch de complimenten aan het hele team.
Jullie hebben zowel in de aanval als de verdediging hard gewerkt en zijn blijven vechten voor een
gelijkspel of winst. Volgende week hopelijk weer een overwinning! Groetjes, Anouk.
Margraten E2 tegen ESC'90 E2. Wauw wat een toppers zijn jullie. Vandaag hebben jullie pas laten
zien wat jullie kunnen. 20 goals gemaakt dat is echt een record. Jullie bleven vechten voor de bal.
Onze tegenstanders stapte heel ver uit dus opeens kregen jullie door dat jullie door te stuiten alle
ruimte kregen op de cirkel. Daarbij stond jullie verdediging weer als een huis. Goed gedaan meiden,
we hebben ons niet gek laten maken. Groetjes Miranda.
NIEUW PROGRAMMA
ZATERDAG 9 FEBRUARI
MARGRATEN, De Hoven
20:30
Margraten Dames 1 -

Swift Dames 1

BUCHTEN-BORN, het Anker
11:00 (9.45) Born E1

Margraten E1

vervoer.
Pinckers, Thomassen,
van Wissen, Steijns.

Margraten D1

vervoer.
Huntjens, Ammerlaan,
Dodemont, Frints.

SUSTEREN, Reinoudhal
13.40 (12.30) Noav D3

-

-

scheidsrechter.
nhv

STAND DAMES 1 – HOOFDKLASSE C. Zo dicht bij mekaar hebben teams in de hoofdklasse nog nooit
gestaan. Ook het verschil tussen de nr. 1 en 2 is, met nog 6 wedstrijden te gaan nog nooit zo groot
geweest. De stand na zondag 3 februari;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Venlo 2
Bevo 2
De Sprint
MIC
Noav
Margraten

30 p. (+133)
20 p. (+38)
20 p. (+15)
16 p. (+18)
16 p. (+!6)
14 p. ( - 1)

7. Meos
8. LimMid
9. PSV 2
10. V&L 2
11. Swift
12. ESC’90

14 p. (-5)
14 p. (-35)
14 p. (-36)
13 p. (-13)
11 p. (-41)
10 p. (-88)

ZONDAG 10 FEBRUARI
BRUNSSUM, Rumpen
10:00 (9.00) Brunssum D1

GELEEN, Glanerbrook
11:15 (10.00) V&L DS3
BOCHOLTZ, Bocholtz
14:00 (13.00) Olympia E2

-

-

-

Margraten D2

Margraten Dames 2

Margraten E2

vervoer.
Lahaije, Schoonbrood,
Roorda, Tielens.
vervoer.
team
vervoer.
Moers, Canisius,
Janssen, Lacroix.

De wedstrijd Olympia/Adio/Esia A1 tegen Margraten Dames A1 is, als eerder vermeld verplaatst
naar donderdag 21 januari.
MAANDAG 11 FEBRUARI

OPHALEN OUD PAPIER - Aanvang 18.30

DINSDAG 12 FEBRUARI (was 2 febr.)
MARGRATEN, De Hoven
18.00
Margraten D1
-

Born D2

scheidsrechter.
Marthe

Zwart Wit E2
Zwart Wit D2

scheidsrechter.
Elina Zinken/Milou v Wissen
Celine Mölenberg

Bevo DS2

nhv

Hierdoor vervalt de training van de D2.
ZATERDAG 16 FEBRUARI
MARGRATEN, De Hoven
9:30
Margraten E2
11.30
Margraten D1
20:30

-

Margraten Dames 1 -

Wedstrijd van D2 tegen Vilt/Be Quick D2 is verplaatst naar dinsdag 12 maart, 18.00 u.
ZONDAG 17 FEBRUARI
MARGRATEN, De Hoven
11:00
Margraten A1
12:30
Margraten Dames 2 -

M.I.C. A1
Zwart Wit DS2

DONDERDAG 21 FEBRUARI (was 10 febr.)
BOCHOLTZ, sporthal Bocholtz (Wijngracht)
19.00 (18.00) Olympia/Esia/Adio A1 Margraten A1

scheidsrechter.
Jack Onink
nhv

vervoer.
de Veij, van Wissen,
Doggen, Gerrickens.

CONTROLEREN WEDSTRIJDPROGRAMMA MIDDELS DE APP. Regelmatig zijn er wijzigingen.
Check dus regelmatig je APP. Dit geldt ook voor de inzet van de jeugdscheidsrechters.
VERBINDING VASTE TELEFOON SPORTHAL DE HOVEN HERSTELD. Het vaste nummer van de
sporthal, 043-458 2124 kan weer gebruikt worden.
TRAININGEN ROND CARNAVAL.
Vrijdag 1, dinsdag 5 en woensdag 6 maart: geen trainingen.
Vrijdag 8 maart: alleen DS1 trainen.
Veel succes allemaal,
Huub Senden.

