HANDBALVERENIGING MARGRATEN (26-2021)
UITSLAGEN
Esia E1
V&L C2
Born D1
M.I.C. D1

-

Margraten E2
Margraten C1
Margraten D1
Margraten D2

17-12
15-27
35-10
15-15

V&L C2 - Margraten C1. Vandaag speelde we de eerste wedstrijd met publiek, en ook meteen de laatste van het
seizoen tegen V&L. We begonnen in de aanval best wel goed maar de verdediging stond nog niet echt. Langzaam
maar zeker kwamen we beter in de wedstrijd, we bleven regelmatig scoren en Lieke onderschepte veel ballen
samen met Lune en Loeke in de opbouw, zodat we snel naar voren konden. Als de dames van V&L er dan toch
doorkwamen namen we elkaars mannetje goed over. Bij V&L waren er een paar sterke schutters, maar Loes had
veel ballen, dus we bleven op voorsprong. Ook door het goede sperren van Jana en Danique op de cirkel kwam er
ruimte op de hoek, waardoor Lisa, Claudia, Luna en Sam veel ruimte kregen. Dus ook vanaf de hoeken kwamen
er mooie schoten. En mocht dat niet lukken, was er altijd nog Meike, die vanaf een afstand liefst negen keer
scoorde! V&L verdedigde best agressief, maar we weerden ons goed, en sloten we een bizar seizoen super mooi
af, met 15 - 27 winst. Frank en Tessa, bedankt voor het leuke seizoen, namens ons allemaal. Sam en alle meiden
van de C1.
Born D1 - Margraten D1. Vandaag de laatste wedstrijd gespeeld van de alternatieve competitie. Helaas alle drie
de wedstrijden verloren tegen erg sterke tegenstanders. Goed om na al die weken alleen maar trainen weer even
wat wedstrijd ritme te hebben gehad, en uiteraard hebben we van elke wedstrijd toch wat geleerd. Nu gaan we
lekker aftellen tot de zomervakantie om er dan met frisse moed een mooi nieuw sportseizoen van te gaan maken
met gelijkwaardige tegenstanders! Groetjes, Anouk.
FOTO: Een verkoelend ijsje na de laatste training van de D
teams afgelopen donderdag!
M.I.C. D1 - Margraten D2. Vandaag alweer de laatste
wedstrijd en we hebben er zin in. Voor het eerst zitten er
weer supporters op de bank en dat was te horen, wat
hebben we dat gemist! Begin van de wedstrijd zitten jullie er
meteen goed in. Jullie zijn aan elkaar gewaagd en we
moeten hard werken om geen achterstand op te lopen. We
hebben wat pech in de afwerking en een aantal goede
kansen gaan er niet in. In de rust is het dan 10-10. De
tweede helft gaat eigenlijk, net als de eerste helft, gelijk op.
Aan het einde van de wedstrijd is de spanning te snijden en
lijden we wat balverlies. Jullie maken het spannend tot de laatste seconde en we eindigen ook in een gelijke
stand. Dames bedankt voor dit leuke seizoen en voor jullie lieve cadeautjes! Jullie zijn een topteam en we zijn
trots op jullie! Groetjes Laurie en Miranda.
Esia E1 - Margraten E2. De allerlaatste wedstrijd van onze E2 Jeugd, Op naar Vaals. Een goede start werd er
gemaakt en al snel stond het 8-2. Tijdens de wedstrijd werd er een 4-2 verdediging ingezet waar ons team nog
niet zo heel bekend mee is, ook dit was wennen, maar verliep goed. Er werd fanatiek verdedigd, maar tevens ook
zeer fanatiek aangevallen. Ook met een speler minder ging het goed, totdat we weer volledig mochten spelen.
Een blessure hoort er dan soms ook bij. Ons Team laat zich niet kennen. Eindstand 17-12. Trots op ons
team! Groetjes van Claudia & Estie.
TRAININGEN. Er zijn geen trainingen meer.
Wil een team/teams wedstrijdjes spelen dan dienen de uren tijdig aangevraagd te worden bij de wedstrijd
secretaris Ron Hogenboom.
HEUVELLAND VELDHANDBALTOERNOOI 2021. De datum is ZONDAG 12 SEPTEMBER (o.v.b.). Begin augustus
wordt door de SHHT, waar ook de HV Margraten deel van uitmaakt besloten; GO or NO GO.
We hopen dat het gaat lukken.

HULP GEVRAAGD VOOR HET TOERNOOI. de HV Margraten maakt deel uit van de “Stichting Heuvelland Handbal
Toernooi”. De stichting, afgekort SHHT wordt gevormd door zes (6) verenigingen, t.w.: Margraten, Adio, Esia,
Juliana, MenG Optimo en Olympia. Een van de doelen is de handbalsport te promoten in het Heuvelland en
daarbuiten. Dit wordt o.a. gedaan door het organiseren van het jaarlijkse HEUVELLAND TOERNOOI.
Om alles goed te doen verlopen zijn er op de zaterdag voorafgaand (11 sept.) én op de toernooidag zelf heel veel
handjes nodig. Niet alleen heren maar zeker ook dames kunnen we goed inzetten bij de vele werkzaamheden die
gedaan moeten worden. PS: voor elk toernooi zijn ca. 60 vrijwilligers nodig, verdeeld over de 6 verenigingen!
AANMELDEN HELPEN TOERNOOI 2021. Anoek van Laar anoekvanlaar@ziggo.nl is de contactpersoon en
aanspreekpunt van de HV voor het Heuvelland toernooi. Zij zorgt voor de benodigde vrijwilligers/vrijwilligsters en
is zelf ook zeer actief tijdens deze dagen én daarvoor.
Er wordt gewerkt in dagdelen maar dat is bespreekbaar met Anoek.
Middels deze oproep hoopt Anoek een aantal dames en heren bereid te vinden om zich enkele uren beschikbaar
te stellen. Bij voorbaat hartelijk dank.
Meer informatie over het toernooi én de organisatie erachter vind je op: www.heuvellandtoernooi.nl
En op de FB pagina Heuvelland Handbal Toernooi.
Blijf gezond en tot ziens of horens.
Huub

