HANDBALVERENIGING MARGRATEN
Week 49

UITSLAGEN 1 en 2 DECEMBER
Margraten D2
SVM E1
M.I.C. E1
M.I.C. D1
Noav Dames 1
M.I.C. Dames 3
Zwart Wit A jeugd

-

Zwart Wit D2
Margraten E1
Margraten E2
Margraten D1
Margraten Dames 1
Margraten Dames 2
Margraten A jeugd

04-08
08-11
03-07
26-05
20-26
19-15
16-33

NOAV Dames 1 tegen Margraten Dames 1. Dames 1 speelde zaterdag in Susteren tegen
medekoploper NOAV (de andere zijn Bevo 2 en Venlo 2). Dit team heeft naar eigen zeggen enige
ervaring in harde wedstrijden. Dat bleek wel; ook in deze wedstrijd bediende NOAV zich van veel
duw- en trekwerk. In de laatste thuiswedstrijd haalde NOAV daarmee de overwinning binnen met
31-20. Dames 1 hield NOAV echter goed in bedwang en de stand was lang in evenwicht. Na 23
minuten spelen was de stand 7-7. NOAV probeerde aanvankelijk met schoten uit de tweede lijn tot
resultaat te komen maar dat lukte nauwelijks omdat Dames 1 goed verdedigde. Daarna probeerde
NOAV op de cirkel te komen om vandaar tot scoren te komen. Maar ook dat lukte slechts
sporadisch. Dames 1 daarentegen speelde gevarieerd en stond bij rust voor met 14-10. Na de rust
vergrootte dames 1 de voorsprong tot zes doelpunten: 16-10. NOAV bleef volharden in hun tactiek
en kwam daardoor steeds verder achterop. Zes minuten voor het eindsignaal was de stand 26-16 in
het voordeel van Margraten. Dames 1 schakelde toen een standje lager waardoor NOAV nog kon
bijkomen tot 26-20. Een mooie overwinning op een medekoploper al was het zuur dat weer twee
speelsters geblesseerd raakten. Topscoorster was Sammy met negen doelpunten gevolgd door
Aniek met zes doelpunten.
M.I.C. Dames 3 tegen Margraten Dames 2. In Meerssen zorgde Dames 2 voor een vliegende start
tegen MIC 3. Binnen 5 minuten stond het 0-3 door het verzilveren van alle kansen. MIC 3 had
aanvankelijk grote moeite om door de verdediging heen te komen, maar kon halverwege de eerste
helft aansluiten met 5-5. Combinatie van het missen van kansen en conditioneel te kort schieten
door weinig wissels, leidde helaas tot een ruststand van 9-5. In de tweede helft werd het verschil
nog groter (14-7), maar Dames 2 bleef zich gezamenlijk vol inzetten. Daardoor werd het verlies
uiteindelijk bepaald op 19-15. Al met al een gelijk spel in de tweede helft, uitstekend door geknokt
dames! Groeten, Kim.
Zwart-Wit A1 tegen Margraten A1. We moesten uit spelen tegen Zwart-Wit. Wij stonden 7e met 6
uit 6 en Zwart-Wit 5e met 8 uit 8. Al snel werd dus ook al duidelijk dat we wilde en moesten winnen.
Al snel liepen we uit met snelle aanvallen en breaks. Zwart-Wit is geen een moment in de wedstrijd
gekomen, daardoor is de eindstand 16-33 voor ons. Groetjes, Elina Zinken.
M.I.C. D1 tegen Margraten D1. Ook vandaag is het niet gelukt om de punten mee naar huis te
nemen. Het is niet fijn om keer op keer de wedstrijd te verliezen met zoveel goals verschil. Ik kan
me voorstellen dat de moed jullie af en toe in de schoenen zakt. Jullie blijven echter doorgaan met
opgeheven hoofd. Jullie houden de moed erin! Ik ben trots op jullie!! Groetjes, Tamara.
M.I.C. E1 tegen Margraten E2. Yes jullie hebben de smaak te pakken en weten wat er moet
gebeuren. Jullie gingen als een trein en tot een kwartier voor het eindsignaal hadden we nog geen
tegengoal. Super gespeeld meiden, jullie kregen zelfs de complimenten voor jullie spel van de coach
van de tegenpartij. Op naar de laatste wedstrijd van dit jaar! Groetjes Miranda, trotse coach.

SVM E1 tegen Margraten E1. We moesten vandaag al vroeg uit veren voor de uitwedstrijd tegen
SVM.....en dat was ook wel te merken aan het spel. Het was een wedstrijd waarin we niet als een
team gespeeld hebben, ballen werden niet in de handen gespeeld en in de verdediging werd er niet
bijgeschoven. Maar.......we hebben wel gewonnen!! Lieke en Sophie hebben alle doelpunten
gemaakt. Groetjes, Anouk.
GESLAAGDE WAFELACTIE. Ook onze 40e opeenvolgende wafelactie kan geslaagd genoemd worden.
Dankjewel aan alle teams én de papa’s en mama’s welke meegeholpen hebben. Ook dankjewel aan
coördinator John. En Sjef voor het beschikbaar stellen van de opslag- en afhaalruimte.

NIEUW PROGRAMMA
ZATERDAG 8 DECEMBER
MARGRATEN, De Hoven
9:30 Margraten E2
10:30 Margraten E1
11:30 Margraten D2
12:30 Margraten D1
20:30 Margraten Dames 1

-

V&L E3
V&L E2
Brunssum D1
V&L D2
M.I.C. Dames 1

scheidsrechter.
Elina & Milou van W.
Elina & Milou van W.
Cora
Cora
nhv

Dames 1 staat 4e met 12 punten en M.I.C. staat 12e met 4 punten. Het is ook de enigste streekderby
in deze regio in de hoofdklasse C. De stand op de ranglijst zegt in die wedstrijden niet zoveel. Nog
los van de vele blessures bij dames 1.
ZONDAG 9 DECEMBER
MARGRATEN, De Hoven
12:30 Margraten Dames 2 -

BFC Dames 3

scheidsrechter.
nhv

Dames 2, 7e met 5 uit 7 speelt tegen BFC 3 en die staan 9e met 3 uit 7.
SUSTEREN, Reinoudhal
13:00 (11.30) Noav A1

-

Margraten A1

vervoer.
Andrien, van Laar, Mertens,
de Veij.

Dames A, 6e met 8 uit 7 gaat naar op bezoek bij de nummer 2 Noav (13 uit 8).
Wordt geen gemakkelijk middagje!
MAANDAG 10 DECEMBER: OPHALEN OUD PAPIER, aanvang 18.30 uur.
WOENSDAG 12 DECEMBER
MARGRATEN, De Hoven
18.15 Margraten DA1
-

Olympia/Esia/Adio DA1

scheidsrechter.
Jack Onink

Dames A speelt tegen de (nog) ongeslagen koploper.
EK HANDBAL 2018 DAMES. De NED DAMES zijn ingedeeld in poule C. De voorronde wedstrijden;
Zaterdag 1 december tegen Hongarije gewonnen met 28-25.
Maandag 3 december, 21.00 uur tegen Spanje
Woensdag 5 december, 18.00 uur tegen Kroatië
VERVOLG. de nummers 1, 2 en 3 van elke poule (12 landen) gaan naar de 2 e ronde. Deze worden
opgedeeld in 2 groepen. De NED dames (mits bij de eerste 3) gaan dan, vanaf 7 december spelen in
Nancy, samen met de nummers 1,2 en 3 van poule D (Noorwegen, Duitsland, Romenië en Tsjechië).
ALLE INFO EK 2018. vind je op; https://fra2018.ehf-euro.com/home/

SPEURTOCHT. Dit jaar weer een speurtocht en wel op VRIJDAG 21 DECEMBER. Deze is voor alle
leden, ouder(s), kader, vrienden, vrienden en bekenden. Het inschrijfformulier is als apart
document meegestuurd met dit weekbulletin. Verzoek aan de teamleidsters om dit uit te printen
en af te stemmen met hun team. Graag ook tijdig inleveren.
HANDBAL BOOTCAMP - SPECIAAL VOOR DE JONGENS D- JEUGD (en evt. vriendje). Op zaterdag 29
december in sporthal Beek. Aanmelden: https://handbalhelden.nl/events/beek/
Wacht niet met aanmelden want vol=vol.
TRAININGEN. Is afgestemd met de betreffende leid(st)ers-train(st)ers.
- Woensdag 5 december: GEEN trainingen.
- Vrijdag 21 december: GEEN trainingen i.v.m. verenigingsactiviteit.
- Van dinsdag 25 december t/m dinsdag 1 januari zijn er GEEN trainingen.
- Woensdag 2 januari: E jeugd en DS 2 GEEN training. Dames A jeugd wél trainen.
- Donderdag 3 januari: gewoon trainen D jeugd en DS 1.
- Vrijdag 4 januari: F jeugd geen training, DS 1 wel trainen.

Veel succes,
Huub Senden

