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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.
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.

Programma
aanv./vertr
14-05-11 Koningslust V - Meterik V
17.00/16.00
21-05-11 Meterik V
- Grashoek V 17.00
28-05-11 MVC’19 V
- Meterik V
17.00/16.00
Jeugdvoetbal
Programma woensdag 11 mei
FCV F7
- Meterik F3 18:30
Programma zaterdag 14 mei
Meterik A1 - Venray A2 14:30
Meterik E1 - FCV E2
09:15
Meterik mf - Blerick mf 11:00
Meterik F3 kampioen !!
In de voorjaarsreeks is de F3 kampioen geworden. Alle
spelers en leiders van harte proficiat!! Er is nog een kleine
kans aanwezig dan de E2 ook kampioen wordt, maar dan
moet Melderslo E3 wel verliezen of gelijkspelen tegen
Volharding E5. Maar deze wedstrijd is pas op 18 mei…..
In ieder geval, de receptie voor de F3 is op woensdag 25 mei
van 19:00 tot 19:30u. Bij deze is iedereen uitgenodigd om het
team te komen feliciteren.

Kantinediensten
Korfbal
12-05-11 Toon Jacobs + Thijs Bouten + Chiel Smulders
14-05-11 Rick v. Rengs
15-05-11 Peter J. + Annemarie

Uitslagen:
Vonckel Girls 2 –Fortuna ‘74

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

Senioren
Denken jullie eraan om een pasfoto in te leveren voor een
nieuwe spelerspas??

8-9

Programma:
14-05-11 Vonckel Girls F2 – Lottum F2 11.30 uur
Meterik
14-05-11 HBSV E2 – WH/VG E1 10.00 uur
Hout Blerick
14-05-11 Roka D1 – VG/WH D1 9.30 uur
Beesel
15-05-11 Vonckel Girls 1 – Lottum 1 11.00 uur (!)
18-05-11 Vonckel Girls 2 – Lottum 3 20.00 uur

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.
Laatste training
De senioren hebben op donderdag 12 mei de laatste training
van dit seizoen.
Programma zondag 15 mei
aanv./vertr
Meterik 3
- RKDSO 3
11:00/10:15
Scheidsrechter: Theo Martens
Melderslo 3
- Meterik 5
10:30/09:30
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Verslagen
Meterik D1 - H.B.S.V. D2 4 - 1
Na twee weken rust de laatste competitiewedstrijd tegen
HBSV D2. In de najaarscompetitie in de 2e klasse lag de
nadruk op combineren en "mooi voetballen". Dit hebben we
vaak heel goed gedaan. Hierdoor speelden we de
voorjaarscompetitie in de 1e klasse en dat was wel een
tandje hoger. Nu kwam ook felheid in de duels en sneller
handelen om de hoek kijken en dat was (voor de meeste) wel
wennen. Maar desondanks hadden we het tot nu toe
ontzettend goed gedaan, waarbij we bij een gelijkspel of
winst in deze voor ons zware klasse zelfs als 2e zouden
eindigen. De insteek van deze wedstrijd was echter om lekker
te voetballen, waarbij iedereen zijn best zou doen. Het mooie
weer en onze trouwe supporters zorgden daarbij ook nog
voor een goede voetbal-sfeer. In de vijfde minuut kwam na
een goede combinatie Jordi aan de bal en waar iedereen,
inclusief de keeper, een voorzet verwachtte zag Jordi kans
om de bal ineens in de verre kruising te schieten. Een
prachtige goal en een mooie bekroning voor het goede
seizoen van Jordi. Meterik combineerde best netjes en HBSV
kwam nauwelijks aan het voetballen (de dame in hun team
(Esther) onttrok zich daar trouwens wel aan, want die
speelde een puike partij!). Na 12 minuten scoorde Piet uit
een directe vrije trap erg knap 2-0. Meterik bleef met prima
inzet voetballen en HBSV kreeg slechts enkele kleine kansjes.
Meterik daarentegen bleef overduidelijk de aanvallende
ploeg en in de 25e minuut scoorde Rens zeer alert uit een
voorzet van Giel de terechte 3-0. Omdat we de tweede helft
wat met de posities hebben geschoven was deze helft
duidelijk minder. Iedere voetballer heeft toch zijn specifieke
kwaliteiten met bijbehorende favoriete positie(s) op het veld,
maar een keer wat anders is ook leerzaam. Bart scoorde na
een mooie actie met een geplaatst schot nog 4-0 en HBSV
scoorde nog (voor de statistieken) 4-1. Een goed slot van
deze competitie, waarin we dus als tweede eindigen. De
toeschouwers hebben vaak echt leuk voetbal kunnen zien
met veel en mooie goals en met zonodig ook een portie
gezonde vechtlust. Al met al een erg goed seizoen, waarbij
iedereen het nodige opgestoken heeft. En hier heb je volgend
seizoen zonder meer veel profijt van.
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