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Algemeen








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.
En we hebben nog een leuke gadget in de aanbieding.
Een mooie sjaal van RKSV Meterik. Je hebt er vast al
iemand mee zien lopen… Wil je er ook een hebben dan
kun je deze voor € 10,= krijgen bij Ico.
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.

OKC nieuws




Op 5 juni 2011 organiseren wij weer het welbekende
FamilieVriendenToernooi. Meer informatie kun je vinden
op onze website. Ook vind je hier het inschrijfformulier.
Inmiddels hebben wij de uitnodigingen uitgedeeld voor
de seizoensafsluiting. Deze gaat plaats vinden op vrijdag
20 mei, vanaf 19:00 uur, BBQ vanaf 19:30. Opgeven voor
deze activiteit graag voor 8 mei 2011, bij Karin Vullings,
Rick van Rengs of Rian Steegs. We hebben ons best
gedaan om niemand te vergeten, mochten dit wel zo zijn,
meld je dan bij een van de bovengenoemde personen.

Kantinediensten
28-04-11
30-04-11
01-05-11
01-05-11
05-05-11
07-05-11

Toon Jacobs + Davy v.d. Bekerom + Kees v. Rengs
Robert Martens
Annie + Pieter + Esther + Mirthe + Milou
Jon Hesen
Toon Jacobs + Dennis Bouten + Johan Scheffer
Geert v. Rens

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

Senioren
Mocht je volgend seizoen niet meer voor onze vereniging
willen voetballen dan horen wij dat natuurlijk graag zo snel
mogelijk. Wij kunnen hier dan rekening mee houden bij de
voorbereidingen voor volgend jaar. Laat het daarom even
weten bij Geert of via secretaris@rksvmeterik.nl.
Wil je juist onze vereniging komen versterken dan kun je dat
natuurlijk ook doorgeven.

Uitslagen
Venray 10 - Meterik 5
Meterik 2 - Sparta'18 3
Arcen 1
- Meterik 1
Meterik 3 - Venl.Boys 10
Meterik 5 - SV Lottum 4

5–0
0-1
4-1
4-3
3-2

Programma zondag 1 mei
aanv./vertr
Meterik 1 - RESIA 1
14:30/13:30
Meterik 2 - Leunen 2
11:00/10:00
Scheidsrechter: Rick van Rengs
Venray 8 - Meterik 3
09:30/08:30
Hegelsom 4 - Meterik 5
10:30/09:30
Veteranen
30 april

vrij

Jeugdvoetbal
Programma
7 mei
Meterik F3 - Kronenberg F3

09:15

14mei
Meterik A1
Meterik E1

- Venray A2
- FCV E2

14:30
09:15

Uitslagen
IVO B2
Meterik A1
Meterik C1
HBSV C3
Meterik E1
Oostrum E4
Meterik F1
GFC'33 F4
United mF

- Meterik B1
- FCV A1
- Venray C2
- Meterik C2
- HBSV E3
- Meterik E2
- FCV F2
- Meterik F2
- Meterik mF

14-1
1-1
0-4
0-10
4-3
6-14
0-3
6-5
9-0, 2-2, 10-1, 6-5

Korfbal
Uitslagen:
Vonckel Girls F2
Oostrum 2
HBSV E2
De Merels F2b
WH/VG E1
VG/WH D1
Flash 1

- Swift F2b
- Vonckel Girls 2
- WH/VG E1
- Vonckel Girls F2
- De Merels E3
- Odos D1
- Vonckel Girls 1

4-0
3 - 20
6-3
5-0
5-5
5-0
11 - 6

Programma:
27-04-11
Vonckel Girls 2 – Wittenhorst 2
08-05-11
Vonckel Girls 1 – Fortuna ’74 1
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20.00 uur
13.00 uur

Verslagen

uitstekend leidende scheidsrechter Wassenberg uit Boekel
het wel welletjes en floot voor het einde van de wedstrijd.

“DEV-Arcen wint verdiend van Meterik”
Door: Rick van Rengs
DEV-Arcen heeft gedaan wat het moest doen om in de race
te blijven voor het kampioenschap in de 5e klasse E. Het
won dik verdiend van de groen-witte uit Meterik. De
mannen van trainer Peter Peeters lieten zich heel simpel en
soms op lachwekkende wijze verslaan door de veel fellere
spelers van trainer Maurice Houben van DEV-Arcen. Uitslag
was dan ook 4-1 in het voordeel van de koploper.
Alle ingrediënten leken aanwezig voor een goede pot voetbal.
Prachtig weer, veel toeschouwers, een goed leidende
scheidsrechter en twee teams die wilde strijden voor de drie
belangrijke punten. Het laatste bleek achteraf niet geheel
waar. Het waren de mannen van DEV-Arcen die meteen
lieten blijken dat de punten in Arcen zouden blijven en de
Meterik spelers lieten dit te gemakkelijk toe.
Het duurde maar een dikke vijf minuten voordat er voor de
eerste keer gejuicht kon worden op het prachtige
sportcomplex “de Hondskamp”. Het was Arcen speler Guus
Knelisen die een scherpe voorzet in het doel van Meterik
goalie Stefan Bouten kon schuiven. Enkele ogenblikken later
kreeg ook Meterik een aantal uitgelezen mogelijkheden om
te scoren. Er werd echter telkens gefaald in de afronding of te
laat gereageerd op de spelsituatie waardoor de Arcen
defensie kon ingrijpen. In de 15e minuut was het wederom
raak voor DEV-Arcen. Na een verdedigingsfout kon Arcen
speler Dieuwe Geurts afronden voor de 2-0 en liet de
Meterik doelman volledig kansloos. Vervolgens probeerde
Meterik de aansluitingstreffer te vinden, maar er werd veel te
veel met de lange bal gewerkt waardoor bijna elke aanval
onschadelijk gemaakt kon worden. Met de 2-0 stand werd
tevens de rust van de wedstrijd bereikt.
“Kansloze missie”
In de rust werd er door Meterik trainer Peter Peeters
ingegrepen om zo toch meer grip te krijgen op de wedstrijd.
Er kwamen twee nieuwe krachten in het veld en er werden
wat omzettingen gedaan. Het duurde echter niet lang
voordat de wedstrijd definitief gelopen was. De 3-0 werd snel
genoeg na de rust ingeschoten door Arcen speler Bart Valckx.
Vervolgens leek het erop of Arcen de wedstrijd gecontroleerd
wilde uitspelen. Dit zorgde ervoor dat Meterik wat meer
ruimte kreeg en ook meer aan aanvallen toe kwam. Dit
zorgde in elk geval voor de eretreffer. Meterik speler Mathieu
Geurts schoof de bal vanaf de rand van de zestien, via de
binnenkant van de paal, in het Arcen doel. Even leek het erop
dat er ineens weer mee inzat voor Meterik, omdat er wat
onzekerheid in het spel van Arcen kroop. De alles beslissende
4-1 viel echter een aantal minuten later. Het was wederom
Bart Valckx die de bal prima binnen schoot. Meterik
probeerde toch door te voetballen maar dit leverde geen
resultaat meer op. Na ruim 95 minuten voetbal vond de

Voor Meterik staat aanstaande zondag de thuiswedstrijd
tegen RESIA op het programma. RESIA speelt momenteel een
prima reeks en staat goed in de stand voor de 2e periode. Er
zal in het Meterik kamp uit een ander vaatje getapt moeten
worden om RESIA partij te bieden en een beter resultaat te
behalen dan tegen DEV-Arcen.

Oostrum E4 - Meterik E2 6 - 14
Het eind van de competitie komt in zicht en het is nog steeds
bijzonder spannend in de strijd om het kampioenschap.
Vandaag stond de wedstrijd tegen SV Oostrum op het
programma. Voor hun alweer de laatste wedstrijd van de
competitie. De overige teams bij ons in de klasse spelen op
zaterdag 7 mei hun laatste wedstrijd. Zo ook wij, we kunnen
nog steeds kampioen worden mits Melderslo punten laat
liggen in hun laatste wedstijd thuis tegen Volharding. Zowel
Meterik als Melderslo spelen beide 7 mei a.s om 09.15 uur
thuis. We zullen proberen een spion in te zetten die ons op
de hoogte kan houden over het spelverloop bij Melderslo
tegen Volharding.
Nu terug naar afgelopen zaterdag. I.v.m. een aantal
afmeldingen (meivakantie) waren we maar met z'n zevenen
en heeft Tim M. van de E1 ons uitgeholpen zodat we toch nog
een reservespeler hadden. Maurice was vandaag de
aanvoerder van ons 7-tal.
Snel genoeg in de wedstrijd was het Jantijn die vandaag de
score opende. De volgende 3 goals kwamen allemaal van de
voet van Tim die daarmee een zuivere hatrick scoorde. Het
stond dus in een mum van tijd al 0-4 voor Meterik. En we
gingen gewoon door met voetballen om goals te maken.
Die kwamen er dan ook nog voldoende in de 1e en 2e helft.
Het waren o.a. nogmaals Tim(2x) en Jantijn die wisten te
scoren maar ook Jasper(2x), Siebe(2x), Rick(1x), Maurice(1x)
schoten raak en er was ook nog eenmaal een eigen doelpunt
van SV Oostrum. Doordat we royaal op de aanval speelden
waren we af en toe ook kwetsbaar voor de aanvallen van SV
Oostrum. De Meterikse verdedigingslinie stond zo nu en dan
niet helemaal op de goede plek en daardoor wist SV Oostrum
toch 6 maal tegen te scoren. Maar bij dit spelletje is het heel
simpel...gewoon meer scoren dan je tegenstander en je hebt
gewonnen!!! Eindstand van deze leuke wedstrijd werd 6-14 in
het voordeel van Meterik!!!
Jongens, wederom goed gevoetbald en prima inzet getoond.
Enne Tim.....bedankt! I.v.m. de meivakantie en Kermis is er de
komende twee weken geen trainen voor de E2.
Zaterdag 7 mei a.s. is dan onze laatste competitiewedstrijd.
Bij verlies of gelijkspel van Melderlso kunnen we deze dag
kampioen worden. We hebben het kamioenschap niet zelf in
de hand maar we hopen toch op een massale opkomst van
alle papa's, mama's, opa's en oma's om hun (klein)kinderen
aan te moedigen.
Maar voor nu eerst, een hele mooie voorjaarsvakantie
toegewenst.
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