HANDBALVERENIGING MARGRATEN
Week 45

UITSLAGEN
Margraten DS1
Wijnandia DS1
BDC'90 DA1
Rapiditas DA1
Wijnandia D1
BFC D4
Wijnandia E1
-

V&L DS2
Margraten DS2
Margraten DA1
Margraten DA1
Margraten D1
Margraten D2
Margraten E1

20-12
17-16
09-29
26-17
13-24
03-13
10-11

Dames 1 tegen V&L 2. V&L startte zaterdag in de sporthal van Margraten sterk tegen Dames 1.
Binnen vijf minuten was de stand 4-1 in het voordeel van de bezoekers. Vooral via de hoekspeelsters
boekte V&L succes. Dames 1 bracht de verdediging op orde en halverwege de eerste helft was de
stand 7-5, maar nu in het voordeel van Margraten. Hierna ging de wedstrijd gelijk op en bij rust was
de stand 12-11. Inmiddels was Celine uitgevallen met een enkelblessure. Na de rust overheersten de
verdedigingen aan beide zijden. Dames 1 liep uit naar 14-11. Twintig minuten voor het eindsignaal
scoorde V&L via een strafworp 14-12. Dat zou zoals later bleek het laatste doelpunt van de formatie
uit Geleen zijn. Halverwege de tweede helft viel ook aanvoerster Cora uit met een enkelblessure. De
stand was toen 16-12. Met het gemis van twee opbouwsters was de vraag of Dames 1 de wedstrijd
tot een goed einde zou kunnen brengen. En dat deden ze. Er werd wel nog maar vier maal gescoord
maar door optimaal te verdedigen lukte het V&L helemaal niet meer om een doelpunt bij te
schrijven. Zodoende werd de eindstand 20-12. Topscoorster werd Cora met vijf doelpunten.
Margraten houdt met deze overwinning de aansluiting met de top in de hoofdklasse C.
Wijnandia 1 tegen Margraten 2. Dames 2 opende in Oirsbeek tegen Wijnandia 1 de score, maar
ook de dames van de tegenpartij startten goed. Het ging daardoor gelijk op tot 4-4. Wijnandia
verzilverde haar kansen echter beter en nam een kleine voorsprong. De dames van Margraten
vochten zich terug in de wedstrijd door het tempo flink te verhogen. Mede door enkele breaks en
penalty’s kon gerust worden met 7-11. In de tweede helft verspeelden onze dames helaas weer veel
kansen, waaronder enkele penalty’s. Wijnandia profiteerde daarvan en kon de leiding in de wedstrijd
weer overnemen (16-12). Door gezamenlijke inzet dachten de dames van Margraten de wedstrijd te
kunnen afsluiten met een gelijke stand van 16-16. Helaas bezorgde een onverwacht wanhoopsschot
in de laatste seconden Wijnandia toch de winst, eindstand 17-16. Groetjes Kim.
Rapiditas A1 tegen Margraten A1. Tijdens de eerste helft gingen we gelijk op. We maakten fouten
in de verdediging door onder andere de grote cirkel van de tegenpartij. Maar ook wij maakten
doelpunten. De ruststand was dan ook 11-11. Het eerste deel van de tweede helft verliep hectisch.
De dames van Rapiditas begonnen op tempo te spelen, ook maakte ze snelle tegenaanvallen omdat
wij niet op tijd terugschakelden. De bal ging er voor ons maar niet in bij Rapiditas. Zo kwamen we
op een achterstand. Ondanks dit zijn we aan het einde van de tweede helft wel beter gaan
samenspelen en vielen er toch een paar doelpunten voor ons. Helaas hebben we deze wedstrijd
verloren met 26-17. Groetjes Shelly.
BDC'90 A1 tegen Margraten A1. De wedstrijd begon erg soepel. De dames van Margraten waren
goed bezig met hun communicatie en met het verdedigen. En onze keepster hield veel ballen uit het
doel. Telkens na een goede aanval of goeie verdediging moedigden de dames elkaar goed aan en dat
heeft goed geholpen. In de rust had de trainster de dames goed aangemoedigd en tips gegeven. De
tweede helft ging ook veel beter. Er werd beter verdedigd en meer gescoord. De dames waren ook
trots op elkaar dat ze zo goed hadden gespeeld. De dames van Margraten hebben de wedstrijd dan
ook gewonnen met 29-9. De dames zullen nu harder werken om ook de volgende wedstrijden zo
goed te spelen. Groetjes Muna Moalim.

Wijnandia D1 tegen Margraten D1. Eerste overwinning is in de pocket!! Goed samenspel, kansen
benut en prima afgewerkt! Wat de verdediging betreft is er nog wel werk aan de winkel. Met een 1324 overwinning kwamen de punten mee naar Margraten. Proficiat jongens!! Groetjes Tamara.
Wijnandia E1 tegen Margraten E1. Boh, wat hebben we hard moeten werken voor deze (10-11)
overwinning. Het was een spannende wedstrijd van twee teams die aan elkaar gewaagd waren. De
eerste helft ging redelijk makkelijk maar in de tweede helft hadden we meer moeite met het
verdedigen en het zoeken van de vrije ruimte in de aanval. We hebben weer veel geleerd deze
wedstrijd, op naar de thuiswedstrijd komend weekend! Groetjes, Anouk.

NIEUW PROGRAMMA
ZATERDAG 10 NOVEMBER
MARGRATEN, De Hoven
9.30
Margraten E2
10.30
Margraten E1
11.30
Margraten D2
12.30
Margraten D1

-

Olympia E2
Born E1
BDC'90 D2
BFC D2

scheidsrechter.
Myrthe & Veerle
Myrthe & Veerle
Femke
Femke

HELMOND, VEKA hal
vervoer.
19.15
Swift DS1
Margraten DS1
bus
BUS = gratis voor iedereen. Aanmelden 043-4582207. Vertrek 16.30 u. vanaf ’t Flaterke.
ZONDAG 11 NOVEMBER
MARGRATEN, De Hoven
11.00
Margraten DA1
12.30
Margraten DS2

-

MAANDAG 12 NOVEMBER:

OPHALEN OUD PAPIER, aanvang 18.30 uur.

Olympia/Esia/Adio DA1
V&L DS3

scheidsrechter.
Margraten
nhv

WOENSDAG 14 NOVEMBER (beker afd. Limburg)
MARGRATEN, De Hoven
20.15
Dames 2
Eksplosion 1
WAFELACTIE 2018. Zal plaatsvinden van woensdag 28 t/m zaterdag 1 december. Alle teams
zullen hiervoor ingedeeld worden. Informatie hierover is verstuurd aan de leiding van de teams. De
wafelactie zal gedaan worden in Margraten, Groot- en Klein Welsden, Termaar en Scheulder.
EK HANDBAL 2018 DAMES. Van 29 november t/m 16 december in Frankrijk. De NED DAMES
spelen nog een UITZWAAI WEDSTRIJD en wel op woensdag 21 november in Eindhoven tegen
Angola. Aanvang 19.30 uur in het topsportcentrum. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar.
In de VOORRONDE spelen de NED DAMES (poule C) de volgende wedstrijden:
Zaterdag 1 december, 15.00 uur tegen Hongarije
Maandag 3 december, 21.00 uur tegen Spanje
Woensdag 5 december, 18.00 uur tegen Kroatië
Alle wedstrijden van de NED live te volgen via Ziggo sport.
De nummers 1, 2 en 3 van elke poule gaan naar de 2e ronde. In totaal dus 12 landen welke worden
opgedeeld in 2 groepen. De NED dames (mits bij de eerste 3) gaan dan, vanaf 7 december spelen in
Nancy, met de auto slechts 3 ½ uurtjes rijden!
Veel succes,
Huub Senden

