HANDBALVERENIGING MARGRATEN
Week 41

UITSLAGEN 2e SPEELWEEKEND
Noav E3
Margraten E2
Zwart Wit D2 Margraten D2
De Sprint DS1 Margraten DS1
Olympia E1 Margraten E1
ESC'90 DS3 Margraten DS2
Meos DA1
Margraten DA1

04-04
21-04
24-22
08-06
26-12
21-08

Olympia E1 tegen Margraten E1. Vandaag hard gewerkt om een punt mee terug te nemen naar
Margraten maar dat is helaas net niet gelukt! Als coach tevreden over de inzet, het zoeken naar de
'vrije man' en het bijschuiven in de verdediging. Die overwinning, die komt wel... Groetjes, Anouk
Meos A1 tegen Margraten A1. Vandaag moesten we spelen in Nederweert tegen MEOS
(Merefeldia-Ospel) A1. We begonnen de wedstrijd maar met precies 7 speelsters; we hadden dan
ook helaas geen wissels. Het werd een zware wedstrijd. We begonnen met een goede motivatie en
in de eerste helft liep het bijna gelijk op. De ruststand was 9-3 voor de tegenpartij. In de tweede
helft liep de motivatie iets naar beneden en de tussenstand werd steeds groter, we hadden helaas
niet zoon goede wedstrijd.. de eindstand was 21-8 voor de tegenpartij. Groetjes Milou van Wissen.
De Sprint 1 tegen Margraten 1. Dames 1 speelde in Deurne uit tegen De Sprint. Dames 1 ging goed
van start en stond na 9 minuten spelen voor met 5-3. Halverwege de eerste helft was de stand weer
gelijk 9-9. Hierna nam De Sprint de leiding met 13-11. Dankzij twee doelpunten van Aniek in de
laatste twee minuten werd de achterstand bij rust teruggebracht tot eén doelpunt: 14-13. Na de
rust werd het nog gelijk bij 14-14 maar daarna had De Sprint en achttal minuten het beste van het
spel. Het werd 18-14 in het voordeel van de thuisclub. Dames 1 kwam weer bij tot 18-17 maar
verzuimde door te drukken. De Sprint profiteerde van enkele ongelukkige strafminuten aan
Margratense kant en liep uit naar 23-18. Dames 1 zag toch nog kans in de race te blijven en twee
minuten voor het einde van de wedstrijd was de stand 23-22 maar nog steeds in het voordeel van
De Sprint. Waar het Dames 1 niet lukte om er nog een in te prikken lukte dat De Sprint wel nog en
behaalde de overwinning met 24-22. In het vorige seizoen was het ook 24-22 maar toen in het
voordeel van Dames 1. Topscoorster werd dit keer Jamie met vijf doelpunten.
ESC'90 3 tegen Margraten 2. vandaag voor ons de eerste wedstrijd van het seizoen tegen ESC 3.
Met maar een wisselspeelster begonnen we de wedstrijd toch met goede moed. We stonden naar
10 min met 4-1 achter maar wisten dit al snel weer naar een voorsprong te brengen van 6-7.
Conditioneel was het voor ons moeilijk om ESC bij te houden. Met nog een paar mooie goals van
onze speelsters zijn we op een eind stand gekomen van 26-12. Ondanks de einduitslag hebben we
toch als team goed samen gespeeld. Groetjes van Valerie.
NIEUW PROGRAMMA & INFORMATIE
MAANDAG 8 OKTOBER:

OPHALEN OUD PAPIER, aanvang 18.30 uur.

GEEN TRAINEN (i.v.m. bekerwedstrijd DS1)
DS1: Dinsdag 9 en donderdag 11 oktober.
DA: woensdag 10 oktober.

WOENSDAG 10 OKTOBER (voorronde Landelijke Bekercompetitie)
Boekel, sporthal de Burcht
20.30
Habo’95 DS1 -

Margraten DS1

vervoer:
BUS

Iedereen kan GRATIS met de bus meegaan. De bus vertrekt om 18.00 uur vanaf ’t Flaterke.
PROGRAMMA 3e SPEELRONDE
ZATERDAG 13 OKTOBER
MARGRATEN, De Hoven
9:30
Margraten E2
10:30
Margraten E1
11:30
Margraten D1
20:30
Margraten DS1

-

Gemini E2
Esia E1
Esia D1
LimMid DS1

scheidsrechter.
Fabiënne & Muna
Fabiënne & Muna
Marjan
nhv

MINITOERNOOI GULPEN. Margraten zal met 1 F jeugd teampje deelnemen aan het Minitoernooi in
Gulpen (sporthal Gulpdal). Tijdstip vertrek en meer info via de leiding.
ZONDAG 14 OKTOBER
MARGRATEN, De Hoven
12:30
Margraten DS2

-

LimMid DS2

TREEBEEK, Wijenweg
10:00 (9.00) Brunssum D1#

-

Margraten D2

vervoer.
Conraads, Essers,
Jungerius, Notermans.

Margraten DA1

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

WEERT, Aan de Bron
11:45 (10.00) Rapiditas DA1

-

scheidsrechter.
nhv

DAMES 2 BEKERCOMPETITIE. Dames 2 speelt in de voorronde ‘thuis’ tegen Eksplosion 1 (Tegelen).
De wedstrijd wordt gespeeld tussen 12 en 30 november. Coördinator is Ron Hogenboom (ws).
I.v.m. de Herfstvakantie is er 20 en 21 oktober geen competitie
GEEN TRAININGEN HERFST VAKANTIE.
F jeugd
: vrijdag 19 oktober
E jeugd
: woensdag 17 oktober
D jeugd
: dinsdag 16 en donderdag 18 oktober
A jeugd
: woensdag 17 oktober
Dames 1
: donderdag 18 en vrijdag 19 oktober
JAARGIDS 2018-2019. Deze wordt komende weken bezorgd worden in Margraten, Groot- en Klein
Welsden, Termaar en Scheulder. Voor de leden en kader welke niet in Margraten woonachtig
zijn; er staat bij de halbeheerder een doos met daarin de jaargidsen. Verder het verzoek aan de
pappa’s en mamma’s van de E en F jeugd om zelf een boekje mee te nemen.
JAARVERGADERING. Dinsdag 30 oktober: 20.00 u. Café t Flaterke. Leden vanaf 16 jaar zijn per mail
uitgenodigd. Vergeet niet je aan te melden. Ook jouw stem en inbreng zijn belangrijk.
Succes allemaal.
Huub Senden

