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Hebt u informatie welke u graag geplaatst wilt hebben
dan kunt u dit mailen naar nieuwsbrief@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.
Binnenkort zal weer het informatieboekje verschijnen.
Dit willen we natuurlijk up-to-date uitbrengen. Heb je
een wijziging in je adres of telefoonnummer geef dat dan
even door bij Marièl
secretaris@rksvmeterik.nl.

Toen ik 25 jaar was heb ik mijn trainersdiploma gehaald
(TC3). Voorheen was ik wel al een jaar of 8 jeugdtrainer
geweest bij Spcl Irene. Bij mijn eerste club Eiker Boys was ik 3
jaar hoofdtrainer. Vervolgens 2 jaar in Wanssum, 2 jaar in
Grashoek, 3 jaar in Melderslo, 1,5 jaar bij Belfeldia en het
laatste jaar heb ik de A1 van Spcl Irene getraind.
RKSV Meterik is dus mijn volgende uitdaging. Ik heb enorm
veel zin om te beginnen.
Ik vind RKSV Meterik een hele leuke club met een gezonde
ambitie. Ik verheug me op een goede samenwerking en we
gaan er met z’n allen een mooi en hopelijk succesvol seizoen
van maken.
Rick

Jeugd
Kantinediensten
Zodra de kantinediensten
gepubliceerd.

klaar

zijn

worden

deze

Senioren
Oefenwedstrijden
11-08 Neerkandia1 - Meterik 1
14-08 Irene 2
- Meterik 1
20-08 Meterik 3 - Ysselst.4
21-08 Ysselst.5
- Meterik 4
27-08 Meterik 4 - Merselo 4
28-08 Merselo 3 - Meterik 3
Bekerwedstrijden
20-08 Hegelsom 1
21-08 Venl.Boys4
23-08 Meterik 1
25-08 Meterik 2
27-08 Meterik 1
28-08 Meterik 2

- Meterik 1
- Meterik 2
- Lottum 1
- HBSV 2
- SJVV 1
- VVV'03 2

Agenda
15 aug.
22 aug.
22 aug.
23 aug.
27 aug.
03 sept.

: Start trainingen ABC
: Start trainingen DEF
: jeugdvergadering ABC
: Jeugdvergadering DEF
: Zwaluwtoernooi DEF
: Start competitie

Start nieuw seizoen
Het nieuwe voetbalseizoen begint weer bijna. Vanaf maandag
15 aug. beginnen de ABC-teams weer met trainen.
De DEF trainen vanaf maandag 22 aug.

19.30 u.
11.00 u.
18.00 u.
10.30 u.
18.00 u.
11.00 u.

Het trainingsschema is als volgt:
A1,A2
B1
C1
D1,D2
E1
E2
F1
F2
mF

18.00 u.
11.00 u.
18.45 u.
18.45 u.
18.00 u.
11.00 u.

Start competitie op 4 september.

: di: 18:30-20:00,
: ma: 19:30-21:00,
: ma: 18:30-20:00,
: ma: 18:30-19:45,
: ma: 18:30-19:45,
: di: 18:30-19:45,
: ma: 18:15-19:30,
: wo: 18:30-19:45
: di: 18:00-19:00

do:
do:
wo:
wo:
di:
di:
do:

18:30-20:00
18:30-20:00
18:30-20:00
18:30-19:45
18:30-19:45
18:15-19:30
18:15-19:30

Dringende Oproep!!
We zijn nog dringends op zoek naar enkele leiders trainers!!

Even Voorstellen
Mijn naam is Rick Bonten. Ik ben 38 jaar en ik woon in
Tegelen. Ik ben getrouwd met Cristel en heb 2 zonen: Jop (6
jaar) en Raf (bijna 3 jaar). In het dagelijkse leven werk ik als
leerkracht op een basisschool in Swalmen. Volgend jaar ben
ik werkzaam in groep 8.
Ik voetbal zelf al ruim 30 jaar bij Spcl Irene en speel
e
momenteel in het 4 elftal. Verder doe ik nog regelmatig mee
bij allerlei veteranenteams zoals Melderslo en Spcl Irene. Als
ik niet aan het voetballen ben, kijk ik veel voetbal. Ik ga altijd
naar mijn zoon Jop kijken en ik heb ook al jaren een
seizoenskaart van VVV. Ik bezoek ook zoveel mogelijk
wedstrijden van de beste club van Nederland: Feyenoord.

Trainer voor de D1
Leiders voor de D2
Trainer + leider voor de E1
Twijfel niet, en neem contact op met iemand van het
jeugdbestuur. Mailtje sturen naar jeugd@rksvmeterik.nl kan
natuurlijk ook.

Pagina 1 van 2

Bekerwedstrijden Jeugd
zaterdag 20 aug.
Irene A3 - Meterik A2 15:00
Meterik C1 - Hegelsom C1 14:00
zaterdag 27 aug.
Leunen A1 - Meterik A1 15:00
Meterik A2 - Venl.Boys A2 14:30
Meterik B1 - SVEB B1
14:30
SVEB C1 - Meterik C1 13:00
woensdag 31 aug.
Meterik A1 - United A1CO 18:30
United A2CO- Meterik A2 18:30
SVOC'01 B1G- Meterik B1 18:30
woensdag 7 sept.
Meterik C1 - Lottum C1

18:30

Sport en Spel dagen
Volgende week donderdag en vrijdag is het dan eindelijk
zover. Dan beginnen de sport en spel dagen op ons sportpark.
Er doen bijna 50 jongens en meisjes mee in de leeftijd van 5
t/m 7 jaar. Behalve kinderen uit de Meterik, zijn er ook
deelnemers uit Horst en Hegelsom.
Iedere dag tussen 10.00 en 15:00 zullen ze hartstikke leuke
spelletjes spelen. Natuurlijk kun je komen kijken hoe de
jongens en meisjes zich vermaken.
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