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Senioren
Zat. 6 november
Irene A2
- Meterik A1
Vertrek: 13:45
Meterik B1 - VCH B2
Sporting C1 - Meterik C1
Vertrek: 12.00
Meterik C2 - DEV-Arcen C2CO
Meterik D1 - Hegelsom D1
Wittenh. D5 - Meterik D2

15:00
14:30
13:00
14:00
11:00
10:15 (wijz.)

Uitslagen
Meterik A1 - Melderslo A1 3-0
Volhard.B2 - Meterik B1 2-5
Meterik C1 - Melderslo C1 5-2
EWC'46 C2 - Meterik C2 2-1
Meterik A1 – Melderslo A1 3-0
Het weer is wel eens mooier geweest. Dat dacht ik toen we
aan de warming-up begonnen. Maar ja, het weer maakt
niet de dag. Als we straks die streekderby tegen Melderslo
winnen zou het alsnog, ongeacht het weer, een mooie dag
zijn. De jongens hadden zich zelfs de avond van tevoren in
weten te houden met uitgaan, enkelen hadden zelfs voor
het eerste keer dit jaar (denk eraan het is november)
“Toedeloe” niet gehoord bij De Lange. Dan weet je voor de
wedstrijd dat het met de instelling wel goed zit. Toch had ik
gedacht dat het een moeilijke, maar vooral spannende
wedstrijd zou worden. Waarom? De vorige keer in de B
wonnen we weliswaar met 2-3 van Melderslo, maar toen
hadden we met ontzettend veel pijn en moeite en 3 vrije
trappen toch nog een 2-0 achterstand om weten te buigen.
Bovendien hadden we onze sterspeler Chris Jakobs nog, die
in de zomertransferwindow naar Venray is vertrokken. Ook
komt de spits van Melderslo van VVV af en hebben ze een
andere titelkandidaat, Wittenhorst A2, met 3-2 afgetroefd.
De wedstrijd zelf was zoals een derby hoort te zijn: lekker
veel inzet en goed gemotiveerde spelers aan beide kanten.
Het spel ging op en neer zonder al teveel kansen aan beide
kanten. Rond de 25e minuut kreeg Meterik echter een van
zijn geniale rushes. Boi zag Quincy goed wegsprinten
richting het strafschopgebied van Melderslo en gaf een
steekbal. Op het eerste gezicht leek deze echter te hard en
de keeper kwam zelfs in balbezit. Maar Quincy gaf niet op
en ving de trap van de keeper onverwacht op met zijn
lichaam. De bal stuiterde opzij naar Boi, die zelf was
doorgelopen, en hij maakte het koelbloedig af voor een
open goal.
De verdediging van Meterik kon echter nog lang niet op zijn
lauweren rusten, we wisten dat Melderslo nu meer zou
aanzetten en wat dus zeker tot kansen zou leiden. Na een
goede versnelling van de Melderse spits die de voorstopper
(ondergetekende) het nakijken gaf schoof deze de bal nét
naast de keeper, maar gelukkig ook de goal. De sterk
fluitende scheidsrechter die de touwtjes stevig in handen
had liet zich vaak gelden. Nog nooit heb ik dat fluitje zo

vaak gehoord, wat niet ten goede kwam voor de wedstrijd.
Het bleef
1-0 in de eerste helft, waardoor de inmiddels
toegestroomde toeschouwers een spannende tweede helft
te wachten stond.
Beide teams begonnen de tweede helft met een opdracht:
voor Melderslo was dat de gelijkmaker te maken en wij
moesten gewoon geconcentreerd blijven verdedigen en als
we ruimte zagen om die tweede goal erin te prikken
moesten we dat vooral niet laten. Na 10 minuten in de
tweede rust was het dan tóch weer raak voor Meterik. Na
een snelle counter belandde de bal via de kluts in het
strafschopgebied weer voor de altijd oplettende Boi die de
bal in de hoek schoof. Nog altijd was de wil van Melderslo
niet gebroken en gaven ze zich niet gewonnen. Je kunt ze
ook geen ongelijk geven, want de tweede helft was nog
jong. (enzoverdergaatmaaromhetvoorbeeld)

Jeugdvoetbal
Zat. 9 oktober
Meterik A1
- Venray A3
Meterik B1
- Venray B4
HBSV C2 - Meterik C1
11:30
Vertrek: 10:30
Meterik C2
- Stormv. C2
Oostrum D2
- Meterik D1
Vertrek: 10:45
Meterik D2
- GFC'33 D4
Belfeld.E1
- Meterik E1
Vertrek: 09:30
Meterik E2
– HRC E2
Hegelsom F1
- Meterik F1
Vertrek: 08:45
Meterik F2
- Oostrum F2

15:00 (wijz.)
14:30

13:00 (wijz.)
11:30
11:00
10:30
09:15
09:30
09:15

Wedstrijdnummers:
A1:32885m, B1:57828, C2:38640, D2:43497, E2:58973,
F2:52526

Uitslagen
EWC'46 A1 - Meterik A1 3-5
GFC'33 B2 - Meterik B1 1-12
Meterik C1 - GFC'33 C1 1-5
Venray C5 - Meterik C2 6-1
Meterik D1 - Kronenb.D1 13-2
Melderslo D3-Meterik D2 0-5
Meterik E1 - Melderslo E1 2-5
Merselo E2 - Meterik E2 2-7
Meterik F1 - SVOC'01 F1 0-14
Venray F10 - Meterik F2 3-4
Venray F10 - Meterik F2 3-4
Afgelopen zaterdag moesten we naar Venray voor onze 3e
competitiewedstrijd tegen Venray F10. 'Als we bovenaan
willen blijven staan, moeten we wel winnen', waren de
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woorden van onze trainer. Zeer fanatiek als altijd begonnen
we de wedstrijd en jongens wat was dit spannend! Jullie
hebben allemaal perfect voetbal laten zien, netjes over en
samen gespeeld zoals het moet. De beide teams waren echt
aan elkaar gewaagd. Na de rust (0-0) was het toch Venray
die de score wist te openen en al snel de 0-2 scoorde. Dit

was jammer aangezien wij toch de betere kansen
hadden gehad. Maar goed dat jullie de kop niet
lieten hangen en zo snel ook 2 doelpunten wisten
te scoren dus was het weer spannend. Uiteindelijk
dus toch gewonnen met 4 tegen 3 wat echt super was!
Jongens, dit was jullie beste wedstrijd tot nu toe. Ga zo
door en op naar de titel!
Melderslo D3 - Meterik D2 0-5
Vorige week zaterdag hebben we een uitwedstrijd tegen
Melderslo gespeeld. De eerste goal viel al vrij snel met een
mooie voorzet van Rens hoefde Cas hem er maar in te
tikken 1-0. De tweede goal kwam van Rens hij slalomde
tussen twee spelers door en scoorde mooi in de hoek 2-0.
Daarna scoorde Rens weer een keer hij schoot hem mooi in
de hoek de keeper was kansloos 3-0. In de tweede helft had
Aswin een mooie redding.
Toen kreeg Simon een goede kans rende nog even door en
schoot toen mooi in het doel 4-0. De laatste goal kwam
door Cas er was een corner iemand Melderslo wou hem
wegschieten maar raakte hem niet goed, hij kwam mooi
voor Cas zijn linker hij haalde uit de bal door de hele
verdediging en uiteindelijk belande hij in het net 5-0. Het
was een mooie wedstrijd en onze derde overwinning is
binnen. Verder nog de complimenten aan de verdediging
die wederom de "nul" wist te houden.
Siem en Cas.

Korfbal

