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Hebt u informatie welke u graag geplaatst wilt hebben
dan kunt u dit mailen naar info@rksvmeterik.nl wij
zorgen dan dat het geplaatst wordt in de volgende
nieuwsbrief.
Er is nog altijd de mogelijkheid om een trainingspak te
bestellen. Jeugdleden kunnen contact opnemen met
Noud en seniorenspelers kunnen zich bij Ico melden.
Natuurlijk kun je ook een mailtje met je naam en de
gewenste maat sturen.
Wij doen mee met de plastic puntactie. Lever het plastic
in bij plasticpunt en kies voor onze vereniging. De actie
levert onze club een leuk zakcentje op. Weinig moeite
maar veel plezier.

Kantinediensten
24-02-11
26-02-11
27-02-11
03-03-11
05-03-11

Toon Jacobs + Ryan Hardstaffe + Roel Ramaekers
Jan Driessen
Peter Jacobs + Annemarie
Toon Jacobs + Jeroen Heldens + Daan Tielen
Peter Kleuskens

Senioren
Programma 27 februari
Melderslo 1 - Meterik 1
Hegelsom 2 - Meterik 2
Meterik 3
- Sporting S.T. 4
Scheidsrechter: Theo Martens
Meterik 4
- Kronenberg 3
Scheidsrechter: Jan Driessen
SV Venray 10 - Meterik 5

aanv./vertr.
14:30/13:15
11:00/09:45
10:00/09:15
10:00/09:15
uitgesteld

Voor de opstellingen kun je vanaf vrijdagmorgen terecht op
de site.
Uitslagen 20 februari
Meterik 1
- TSC'04
Meterik 2
- vv VOS 3
Sparta'18 6 - Meterik 3
SVOC'01 4 - Meterik 4
Meterik 5
- SVOC'01 3

2-2
6-1
0-7
2-1
1-1

onder het toeziend oog van onze trouwe supporters,
beginnen.
Voor beide teams was het in de eerste minuten van de
wedstrijd vooral aftasten. Het waren echter de groen-witte
die de beste kansen kregen om de score te openen. Het bleef
desondanks 0-0 omdat er telkens gefaald werd in de
afronding. Als dit het geval is, treed er meestal een oude
voetbalwet in werking, wat ook deze middag het geval was.
TSC’04 kwam op een 1-0 voorsprong doordat een fout in de
defensie direct werd afgestraft. Even later verdubbelde de
Tegelse formatie de voorsprong. De TSC’04 aanvaller werd
door een lange diepte pass goed in stelling gebracht en kon
koers zetten richting het doel van Meterik. De Meterik
doelman was kansloos, 0-2.
In de tweede helft was het TSC’04 dat meer druk ging zetten
en nadrukkelijk opzoek ging naar de beslissende 3-0. Meterik
had haar handen vol om de mannen van TSC’04 af te
stoppen. Na een tiental minuten in de tweede helft moest
Meterik zelf verder met tien man. Chiel Smulders werd met
zijn tweede gele kaart voortijdig naar de kant gestuurd, door
de consequent leidende scheidsrechter. Even later leek dan
toch de 3-0 voor TSC’04 te vallen, nadat de scheidsrechter de
bal op de stip legde. Meterik doelman Stefan Bouten wist
echter de penalty te keren waardoor er nog steeds hoop was
bij de groen-witte. Enkele minuten later was het dan toch
raak. Na een mooi opgezette aanval wist Davy van den
Bekerom de bal in het TSC’04 doel te schuiven, 1-2.
Vervolgens kregen de mannen van Peter Peeters nog enkele
kansen. Een kopbal van Dirk van Rengs werd gekeerd op de
doellijn. Aan de andere kant kwam TSC’04 niet meer verder
dan een aantal kleine kansjes, maar deze werden elke keer
op tijd afgestopt. In de laatste fase van de wedstrijd werd er
door de bezoekers steeds rustiger aan gedaan om zo toch de
drie punten mee naar Tegelen te nemen. De scheidsrechter
had dit echter goed in de gaten en liet ook ruim voldoende na
spelen. Uiteindelijk viel dan toch nog de 2-2 nadat Davy
Wijnands een prima voorzet van Dennis Bouten in goal wist
te werken. Dit was tevens de einduitslag.
Aanstaande zondag staat de wedstrijd Melderslo 1 – Meterik
1 op het programma, aanvang 14:30. Hopelijk kunnen we dan
ook weer rekenen op de steun van onze supporters
Meterik 2 - Vos 3 6-1
Het is alweer even geleden, maar vanaf vandaag toch weer
een wedstrijd verslag.

“Wederom een gelijkspel tussen Meterik en TSC’04”
Door Rick van Rengs
De wedstrijd Meterik 1 - TSC’04 1 is, net zoals de eerdere
ontmoeting in Tegelen, geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Het
scoreverloop was exact hetzelfde. TSC’04 nam een 2-0
voorsprong tijdens de eerste helft. De groen-witte kwamen
echter terug naar een 2-2 gelijk spel. Het enige verschil was
dat Meterik dit klaarspeelde met maar 10 man.
Op verzoek van scheidsrechter Engelen uit Belfeld werd er
voorafgaand aan deze wedstrijd een minuut stilte in acht
genomen voor de onlangs overleden collega scheidsrechter
uit eerdergenoemde woonplaats. Hierna kon de wedstrijd,

Op deze frisse zondagmorgen stond Vos 3 op het programma,
in de eerste helft van het seizoen kregen we in venlo flink de
oren gewassen met 1-5 door een zeer slechte vertoning. Dus
hadden we vandaag iets goed te maken, en dat lukte ook
nog, niet met het beste voetbal maar wel met de juiste inzet.
In de 3e minuut verzaakte Kris helaas een zeer grote kans
alleen op de keeper,niet veel later was het Daan die een
verrassend schot loste maar helaas op de lat belande. pas in
de 26e minuut was het toch Kris die de score opende, 10
minuten later kregen we een penalty mee van de goed
leidende scheidsrechter (Rick) er gingen zelfs 2 overtredingen
vooraf deze penalty was een koud kunstje voor Fer die hem
hard langs de keeper schoot. In de 2e helft kregen we in de
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5e minuut een vrije trap tegen net buiten het 16 meter
gebied door Roel die zijn keeperskreten oefende door "los" te
roepen. door een goed ingestudeerde trap maakte de
vossenaren de aansluitingstreffer 2-1. Enkele minuten later
was het voor de groen witten weer raak Leon werd in direct
na de thee in het veld gebracht ipv Kris, wat later de gouden
wissel bleek te zijn. Prins Huub gaf de voorzet op Leon en
schoot beheerst de 3-1 in het net. Snel hierna werd A-speler
Niels Houwen de wei ingestuurd ipv Jeroen. Deze Niels liet
gelijk zien wat hij kon en en zorgde ervoor dat we snel
genoeg weer in de 16m van Vos stonden door een paar
mooie acties kreeg hij de bal bij Fer die hem klaarlegde voor
Leon die de bal weer netjes achter de Vosgoalie kreeg 4-1.
Toen het voetbal ergens op begon te lijken door betere
combinaties dacht Leon maar eens een afstandschot en jawel
hoor weer eentje van Leike hij krulde de bal perfect in de
rechterbovenhoek 5-1. En alsof het nog niet genoeg was
werd het ook nog 6-1, het begon wederom bij Niels die op de
keeper afstormde maar met hem in botsing kwam waardoor
de bal op zijn gemak doorrolde richt Vosdoel daar stond onze
"man of the match" Leon die de bal het laatste zetje gaf om
de hem over de lijn te krijgen. De einduitslag 6-1 laat zien dat
we Vos toch klein hebben gekregen na de afstraffing in Venlo,
en zo moet het......
Veteranen
26-02-11
12-03-11

Meterik V – Sparta V
FCV V – Meterik V

17.00 uur
????? uur

Jeugdvoetbal
Programma 26 februari
Blerick A1
- Meterik A1
Sparta'18 B2
- Meterik B1
Sporting S.T. C1 - Meterik C1
Meterik C2
- Leunen C2G
Leunen D1
- Meterik D1
Meterik D2
- Kronenberg D1
Melderslo E2
- Meterik E1
Meterik E2 Vrij
Hegelsom F1
- Meterik F1
Meterik F2
- United F5CO
Meterik F3 vrij (wijziging)
Uitslagen 19 februari
MVC'19 A1
- Meterik A1
Meterik B1
- HBSV B2
GFC'33 C1
- Meterik C1
Meterik C2
- Melderslo C1
Meterik D1
- Montagn. D1
Meterik D2
- Wittenh. D4
MVC'19 E3
- Meterik E1
Meterik E2
- HRC'27 E2
Meterik F1
- Melderslo F1
SVOC F2G
- Meterik F2
Meterik F3
- Sparta F10G

aanv.
14:30
15:00
13:00
14:00
11:30
11:00
09:00
09:15
10:45
09:15

1-2
1-3
3-1
2-4
7-3
8-1
2-2
8-0
3-5
2-3
14- 0

vertr.
13:15
14:00

08:15

Meterik D2 - Wittenhorst D4 8-1
Hoi allemaal.
Het was een zaterdagmorgen. We hebben Wittenhorst D4 dik
in gemaakt met 8-1 door de goals van Rens(2), Brent(2),
Simon(2) en Freek(2). Het was vrij makkelijk. Het was in het
begin spannend maar daarna gingen de goals aan de lopende
band. We hadden heel veel kansen maar ze werden niet
allemaal benut. Wij hadden veel meer balbezit, wij gokken
65%.
Groetjes, Simon, Aswin en de rest van de D2 Meterik.
Meterik D1 - Montagnards D1 7-3
De afgelopen twee wedstrijden was het genieten geblazen bij
de D1. Deze zaterdag kwam tegenstander Montagnards D1
uit Bergen. Een ervaren eerste klasser, dus dat zou wederom
niet gemakkelijk, maar wel leerzaam worden. Al na twee
minuten kwam Montagnards op 0-1 uit een penalty. Omdat
we vorige week ook van een achterstand waren
teruggekomen, sloeg de paniek niet toe. Sterker nog, we
bleven ons inmiddels eigen spelletje spelen en dat ging
wederom erg goed. Na een lange rush werd Piet net voor de
rand van het strafschopgebied omver getrokken en uit de
hieropvolgende terechte vrije trap scoorde diezelfde Piet
prachtig de 1-1. Meterik probeerde heel goed te combineren
en dat lukte vaak erg goed. Montagnards was wat fanatieker
in de duels en probeerde op kracht de best wel goede spitsen
te bereiken. Zo ontstond er een op en neer gaande eerste
helft, maar was Meterik toch een beter voetballende ploeg.
Goed overspelend, steeds weer liep er iemand vrij, en bij
balverlies schakelde iedereen heel goed om, zoals dat zo
mooi heet. Na een droge knal van Bart en een lepe bal in de
verre hoek van Giel was de terechte ruststand 3-1. De
tweede helft begonnen we zeer voortvarend, met een schot
van Piet op de lat en een knal van Nick van meer dan 120 km
per uur die zo hard was dat de bukkende keeper te laat was
met bukken en de bal helaas tegen zich aan kreeg. Bart
bracht via een individuele actie de stand op 4-1 en nadat
dezelfde Bart in het strafschopgebied door vier man omver
werd gelopen scoorde Piet via een penalty "in het zijnetje".
Uit een goede voorzet van Nick scoorde Bart ook nog 6-1,
waarna Montagnards nog iets terug mocht doen (6-2 en 6-3).
Maar omdat Meterik echt veel beter was bracht Giel vanuit
een moeilijke hoek de dik verdiende eindstand op 7-3.
Verdedigend hebben we na een ietwat slapjes begin erg
beheerst en rustig gespeeld en dit gaf de basis voor deze
terechte overwinning. Dus zonder iemand tekort te willen
doen, waren dit keer de mannen van de wedstrijd Jort, Jordi,
Rik, Sjuul en Rob. En omdat Rens al een aantal weken echt
heel goed voetbalt hoort hij ook bij dit rijtje thuis. Trouwens,
aan Bjorn was niet te merken dat hij vorige week aan zijn
blinde darm was geopereerd, zo fanatiek deed ook hij mee.
Het was een erg leuke wedstrijd met een knap voetballend
Meterik D1. Dus zoals Barry Stevens vroeger zei: "Vooral zo
doorgaan".
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Meterik E2 - HRC'27 E2 8-0
Na een "fikse" overwinning vorige week, was de verwachting
dat het vandaag wel eens moeilijker zou kunnen worden. In
het begin van de 1e helft ging het redelijk gelijk op. Maar
vanaf het moment dat wij de score wisten te openen kwam
Afferden er niet of nauwelijks meer aan te pas. Binnen notime vlogen er in de resterende tijd, van de 1e helft,
nogmaals drie ballen in het doel van onze tegenstander. De
ruststand na 25 minuten voetbal was dan ook 4-0.
Nadat de jongens een beetje opgewarmd waren in het
kleedlokaal tijdens de rust, gingen we weer van start. Het
spelbeeld was hetzelfde als eerste helft. Er werd wederom
maar liefst vier maal gescoord door Meterik. Eenmaal werd
Afferden gevaarlijk maar het was onze keeper van vandaag
(Jasper) die met een prima redding de bal uit de goal wist te
houden. De eindstand van deze pot voetbal na 50 minuten
loog er wederom niet om: 8-0.
Jongens, mooie uitslag maar met nog meer positie en
samenspel kunnen we ook ons mannetje staan tegen de
moeilijkere tegenstanders! De komende drie weken zijn we
vrij en hoeven we niet te voetballen. 19 maart staat weer de
volgende wedstrijd op het programma, namelijk Melderslo
E3. Een mooie carnaval gewenst. Alaaf!!!
SVOC ’01 F2 – Meterik F2 2–3
Zaterdagmorgen heel vroeg gingen we op weg naar SVOC om
daar onze eerste wedstrijd te spelen na de winterstop.
Sommige zaten nog te slapen in de auto want ze waren veel
te laat naar bed gegaan. Hoe zou dat toch komen? We
begonnen de wedstrijd met goed voetbal maar we konden
niet voorkomen dat we een goal tegen kregen, 1-0. Vrij laat in
de eerste helft kregen we nog een ongelukkige goal tegen,
2-0. Gelukkig lieten we niet over ons heen lopen en Luc
maakte de openingstreffer voor ons 2-1. Nu hadden we de
smaak te pakken Pepijn werd goed aangespeeld en trapte de
bal met een mooi schot in de linker hoek, 2-2. Nu werd het
pas echt spannend en het was Wessel die met een mooi
afstandsschot de bal in de goal schoot, 2–3. Door goed keep
werk van Guus werd dit de eindstand, goed gevoetbald en tot
volgende week thuis tegen FC United F5.
De leider(ster)s Tosja en Pieter

Korfbal
Uitslagen:
Merels 2 – Vonckel Girls 2
Merels F2a - Vonckel Girls F2
Odos D1 - WH/VG D1
Vonckel Girls 1 - Dot 1

8-4
0-1
1-7
6-11

Programma
23-02-11 Vonckel Girls 2 – Roka 2 19.30 uur
De Kruisweide, Sevenum
26-02-11 VG/WH E1 – Erica E2 9.00 uur
De Berkel, Horst
26-02-11 WH/VG D1 – Lottum D2 15.00 uur
De Berkel, Horst
27-02-11 MKV 1 – Vonckel Girls 1 12.00 uur
De Beek, Bakel
12-03-11 VG/WH E1 – Erica E1 9.00 uur
De Berkel, Horst
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