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Programma 5 maart
CARNAVAL

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.

Programma 12 maart
Inhaalprogramma
Meterik A1
- Leunen A1
VVV'03 B2
- Meterik B1
Meterik C1
- SVEB C1
Irene C5
- Meterik C2
Meterik D2
- FCV D2
Meterik E1
- VOS E1
Meterik F2
- Oostrum F3
Irene F13
- Meterik F3

aanv.
14:30
14:30
14:00
12:45
11:00
09:15
09:15
10:45

vertr.
13:25
12:00

09:45

Korfbal

Kantinediensten
03-03-11
05-03-11
10-03-11
12-03-11
17-03-11

Uitslagen:
Vonckel Girls 2
VG/WH E1
WH/VG D1
MKV 1

Toon Jacobs + Jeroen Heldens + Daan Tielen
Peter Kleuskens
Toon Jacobs + Paul Heldens + Eddy Versleijen
Robert Martens
Toon Jacobs + Ben Hermsen + René Versleijen

Indien je verhinderd bent dien je zelf voor vervanging te
zorgen. Het complete schema kun je vinden op onze website.

Senioren
Uitslagen 27 februari
Meterik 3
- Sporting S.T. 4
Meterik 4
- Kronenberg 3

5-1
4-3

Oefenwedstrijd 3 maart
Grashoek 1 - Meterik 1
Vertrek vanaf Sportpark om

20.00 uur
18.45 uur

- Roka 2
- Erica E2
- Lottum D2
- Vonckel Girls 1

7-3
0-5
5-7

Programma
12-03-11 VG/WH E1 – Erica E1 9.00 uur
De Berkel, Horst
Receptie prins Maik en prinses Loes
Hoofdsponsor Maik van Tilburg is uitgeroepen tot prins van
het Dreumelrijk, met onze Loes aan zijn zijde als prinses.
Natuurlijk zijn we met een grote groep naar de receptie
geweest. Met z’n allen zorgden we voor een leuke groene
bedoeling…

Veteranen
12-03-11 FCV V – Meterik V
Vertrek vanaf Sportpark om

16:30
15:30

Jeugdvoetbal
Uitslagen 26 februari
Blerick A1
- Meterik A1
Kronenberg B2 - Meterik B1
Sporting ST C1 - Meterik C1
Meterik C2
- Leunen C2
Leunen D1
- Meterik D1
Meterik D2
- Kronenberg D1
Melderslo E2 - Meterik E1
Meterik E2 vrij
Hegelsom F1 - Meterik F1
Meterik F2
- SV United F5
Meterik F3 vrij

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

Iedereen een leuke carnaval gewenst.
Alaaf!

4-0
3-0
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Wedstrijdverslagen
Leunen D1 - Meterik D1 2-4
De eerste twee wedstrijden hebben gewonnen, dus daarom
mochten we als koploper in Leunen aantreden. Er stond heel
veel wind dus dit zou een grote invloed op de wedstrijd gaan
hebben. Omdat het gemakkelijker is een voorsprong te
verdedigen, dan een achterstand in te lopen koos aanvoerder
Rob de eerste helft wind mee. We begonnen zeer sterk aan
deze wedstrijd en Leunen kwam meteen onder grote druk te
staan. Al in de eerste minuut ging Giel heel fanatiek storen
toen de keeper een terugspeelbal kreeg en via de kluts kwam
de bal voor de voeten van Nick terecht, die prompt 0-1
scoorde. Meterik rook zijn kansen en bleef echt heel goed
voetballen. Met de wind in de rug scoorde Piet met een
bekeken afstandsschot in de 7e minuut 0-2. Onze jongens
bleven goed combineren, het veld werd goed breed
gehouden en iedereen hield zich goed aan zijn taken. Enkele
uitgespeelde kansen werden maar net gemist en die keren
dat Leunen ten aanval trok waren onze daaruitvoortvloeiende counters veel gevaarlijker. Uit een corner scoorde
Bart op z'n hotsieknotsie 0-3. Net voor rust werd een goed
opgezette aanval met een prachtig schot afgerond door Piet
(0-4). In de rust werd ervoor gewaarschuwd dat we echt nog
niet gewonnen hadden want de wind zou Leunen zeker nog
in de kaart gaan spelen. Goed geconcentreerd gingen we de
tweede helft in, maar Leunen zat er vanaf het begin veel
feller op en had ook het (logische) veldoverwicht. Ons spel
was zeker minder dan de eerste helft, het overspelen was
onzorgvuldiger en te vaak lieten enkele van ons hun
mannetje lopen. Een lange bal naar onze spitsen was
vanwege de wind niet mogelijk en het combineren lukte ook
een stuk minder. Dus dan maar de mouwen opstropen en
voor iedere meter knokken. Zo ontstond er een boeiend
gevecht met enkele kansen over en weer. Leunen kwam via
een gelukje op 1-4 en een slippertje achterin (keeper !)
resulteerde ook nog in 2-4, maar Meterik speelde de
wedstrijd vakkundig uit. Al met al een zeer verdiende
overwinning, een hele goede eerste helft en een mindere
tweede, maar wel (weer) knap gewonnen.

Meterik D2 - Kronenberg D1 5 - 14
We hebben zaterdagmorgen thuis tegen Kronenberg
gespeeld.
Toen de eerste helft afgelopen was stond het 2-9. Bij
balverlies voorin, werden we door de goede snelle spelers
van Kronenberg volledig overlopen. Bijna elke kans van hun
was raak. Na versterking op het middenveld bij ons en het
beter uitvoeren van de taken ging de tweede helft 100 keer
beter.
Uitendelijk is het 5-14 geworden. Het was al met al toch een
leuke wedstrijd. Wie verliest er nou een wedstrijd als je zelf 5
goals scoort?
gr Freek.

Meterik F2 - FC United F5CO 3 - 0
Het was weer een spannende wedstrijd en er werd weer
goed gevoetbald door de groen/witte.
Onder leiding van aanvoerder Martijn en goed keep werk van
Lars hielden de nul stevig vast. Rowie, Guus en Luc zorgden
Voor mooi voetbal en dat het spannend werd voor de goal
van SV United. We gingen de rust in met 0 – 0.
De tweede helft waren wij echt de beste. Met het hele team
werd goed overgespeeld en we bleven aanvallen en
aanvallen. De goal moest wel vallen en dat gebeurde ook en
wel twee keer door Luc en één keer door Wessel.
Pepijn moest ook nog enkele gevaarlijke ballen uit de goal
houden, en dat deed hij dan ook heel goed.
Jongens en meisje van F2 het was een mooie wedstrijd en
gewonnen met 3 – 0, super.
De leiders Tosja en Pieter
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