Nieuwsbrief

Jaargang 1 nr 29
28 september 2011

RKSV Meterik

Algemeen

Korfbal

Vanaf 1 oktober gaan we weer een stapje
verder in de digitale wereld. De wedstrijd
formulieren van het 1e team worden niet meer
met een pen ingevuld maar gaan voortaan
digitaal.

Uitslagen
SVOC `01 4 - Vonckel Girls 2
Vonckel Girls F1 – Roka F1
Vonckel Girls 1 – Roka 1

Kantinediensten
27-09
29-09
01-10
02-10

René Versleijen
Annie en Dennis Bouten
Marièl Walraven
Wiel v. R. en Esther

Het kantinedienst schema staat ook op de
website. Indien je verhinderd bent dien je zelf
voor een vervanger te zorgen.

6-8
2-4
5-8

Programma
01-10 Vonckel Girls F2 – HBSV 2
01-10 Swift F1 – Vonckel Girls F1
Velden
01-10 VG/WH D1 – Roka D1
02-10 Erica 1 – Vonckel Girls 1
America
05-10 Swift 4 – Vonckel Girls 2
Velden

11.00u
10.00u
12.00u
13.00u
20.00u

JeugdVoetbal
Programma
Zaterdag 1 oktober

Senioren
Uitslagen 25 september
Meterik 1
- Bieslo 1
Meterik 2
- Oostrum 2
DEV-Arcen 4 - Meterik
Ysselsteyn 4 - Meterik 4
Programma 2 oktober
8404 America 1 - Meterik 1
12579 IVO 3
- Meterik 2
17848 Meterik 3 - Sparta 5
17991 Meterik 4 - Wittenhorst 10

Vertrek
3-2
0-3
4-3
2–4

14.30
12.00
10.30
10.30

Veteranen
01-10 Meterik

aanvang
- Panningen 17.00 u.

Meterik A1
- Venray A2
Meterik A2
- Baarlo A3
Meterik B1 Vrij
Irene C3
- Meterik C1
Meterik D1 vrij (wijziging)
SVOC'01 D2G - Meterik D2
Kronenberg E2 - Meterik E1
Meterik E2
- H.B.S.V. E5
TSC'04 F1
- Meterik F1
Meterik F2
- GFC'33 F4
Griendtsv. mF - Meterik mF

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

Uitslagen
Zaterdag 24 september
GFC'33 A1
- Meterik A1
Meterik A2 vrij
Meterik B1
- Hegelsom B1G
Meterik C1
- Venray C4
SVOC D1G - Meterik D1
Meterik D2
- Arcen D3G
Meterik E1
- SVEB E1
Irene E6
- Meterik E2
Meterik F1
- Sparta'18 F3
HBSV F5
- Meterik F2
Meterik mF
- FCV mF
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3-1
3-2
2-6
4-3
16-0
1-11
15-0
5-2
2-3
4-5

11.45

10:45
09:45
08:15

Verslagen
Meterik 1 – Bieslo 1
De start van deze wedstrijd was zeer attractief.
Na 5 minuten was het 0-2 en na 11 minuten
was het al weer 2-2. Uiteindelijk wonnen de
mannen van Rick Bonten toch wel verdiend
deze wedstrijd, maar daarvoor moesten ze erg
diep gaan! Man van de wedstrijd werd Kees
van Rengs die naast zijn verdedigende taken
ook met regelmaat aanvallende impulsen kon
geven.
Bieslo is een onbekende tegenstander voor
Meterik die de laatste jaren vaak in de Midden
Limburgse 5e en 6e klasse speelde. De
Beeselnaren waren zeer voortvarend aan de
competitie begonnen en scoorden er lustig op
los. Meterik was in de begin fase niet bij de les
en liet zich compleet overrompelen. De eerste
aanval werd de Meterik verdediging zoek
gespeeld en kon Jasper van de Boel, uitblinker
aan Beesel zijde, beheerst scoren. Vanaf de
aftrap had Leon Sijbers de gelijkmaker met zijn
linker kunnen scoren, maar de Beesel goalie
kon redding brengen. Vervolgens kreeg Beesel
op ongeveer 20 meter een vrije trap en Jasper
van de Boel scoorde zeer beheerst in de korte
hoek, vlak langs de paal. De Meterik aanhang
was erg teleurgesteld en zag de kopjes al naar
beneden gaan. Maar Leon Sijbers liet zien hoe
het ook kan en soleerde langs zijn verdediger
en zag een Bieslo verdediger uit zijn voorzet
scoren.
De daarop volgende aanval van
Meterik werd opgezet door Mathieu Geurts,
Dirk Muijsers gaf de dieptepass op Leon en
deze scoorde met rechts beheerst de
gelijkmaker! Wat een ongelofelijk begin van
deze wedstrijd! De eerste helft leverde verder
niet veel spannende momenten voor beide
doelen op totdat vlak voor rust door een
misverstand in de Meterik verdediging een
Bieslo speler nog net zijn voet tegen de bal
kreeg en deze rakelings voor langs rolde.
In de 2e helft begon Bieslo weer sterker en
Jasper van de Boel krulde op bijna identieke
wijze als bij de 0 – 2. Nu ging de bal echter via
de buitenkant van de paal naast. Paul Heldens
stond deze middag na maandenlang blessure
leed weer in de basis waardoor er meer rust in
het spel van de groen-wtte zat! Na een fraaie
combinatie met Dirk van Rengs scoorde hij in
de 56e minuut beheerst de winnende treffer.
De blijdschap bij de Meterik spelers was erg
groot. Bieslo bleef druk zetten en leek een
kwartier voor tijd te scoren maar Stefan Bouten
tikte de inzet over de lat. Het bleef tot het
laatste fluitsignaal spannend omdat Meterik

geen gebruik wist te maken van de geboden
ruimte.
Rick Bonten was na de wedstrijd erg blij met
deze overwinning. Zijn team herstelde zich na
een zwak begin en met enig geluk, maar
verdiende op basis van de getoonde inzet de 3
punten. Zijn team zal nog verder moeten
groeien om volgende week in de derby tegen
America weer de punten te pakken. Het team
van Erik van Asten staat met twaalf punten uit
vier wedstrijden trots bovenaan!
Meterik C1 – Venray C4 2-6
Als de “technische staf” op de resultaten
afgeserveerd wordt, dan heeft de C1 nieuwe
trainers en leiders nodig. We wachten namelijk
nog steeds op de eerste punten. De wedstrijd
tegen SV Venray was zaterdag de
mogelijkheid om het tij te doen keren, maar dat
gaat helaas nog steeds dezelfde kant op. De
eerste goede kans was voor Meterik, maar na
2 minuten kon een Venray-speler zomaar
doorlopen en stonden we al met 0-1 achter. De
10 minuten die volgden waren absoluut voor
Venray, daarna kregen we wat meer
zelfvertrouwen en voetbalden we eigenlijk best
goed. In de 20e minuut werd ons overwicht
dan ook beloond. Marlon schoot op de paal en
Teun liep de rebound tegen het net, 1-1.
Meterik bleef de betere ploeg en net voor rust
kwamen we zeer verdiend op 2-1 door Rob.
We hebben, met de rust erbij, ongeveer 15
minuten van deze voorsprong kunnen genieten
want meteen na rust scoorde Venray 2-2 en 23. Toen onze half-geblesseerde Nick alleen op
de Venray-keeper afging geloofde Meterik nog
wel in een goed resultaat, maar helaas werd
de actie niet in de 3-3 omgezet. Sterker nog, in
de tegenaanval scoorde Venray 2-4. We
bleven ons best doen maar Venray was fysiek
veel sterker en ook fysiek “slimmer”.
Eindstand 2-6. Voor de toekomstige partners
van onze jongens is het een leuk gegeven, de
jongens van de C1 zijn erg lief ! Maar op het
veld komt deze eigenschap minder tot zijn
recht. Af en toe moet de sportieve beuk erin en
moeten we ons niet zo snel laten wegduwen of
laten intimideren. We blijven de moed er echter
in houden en gezelligheid is ook belangrijk.
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