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Nieuwsbrief
RKSV Meterik

Algemeen

Korfbal

Wil diegene die de contributie nog niet heeft
voldaan, dit zo snel mogelijk doen.

Uitslagen
Vonckel Girls 2
Vonckel Girls F2
Swift F1
VG/WH D1
Erica 1

Kantinediensten
04-10-11 Ico Scheffer
06-10-11 Toon en Thijs Bouten
08-10-11 Saskia Kelder
09-10-11 Annie, Pieter, Britt en Mirthe
en Johan Scheffer
11-10-11 Pieter Litjens
13-10-11 Toon en Gert Jan Burgers
15-10-11 René Versleijen
16-10-11 Peter en Annemarie
18-10-11 Marièl Walraven
20-10-11 Jan van Rengs en Kris Cuppen

- Lottum 3
- HBSV 2
- Vonckel Girls F1
- Roka D1
- Vonckel Girls 1

Programma
08-10 Vonckel Girls F2 - Odos F2
08-10 Merels F1a - Vonckel GirlsF1
Melderslo
08-10 Erica D1 – VG/WH D1
America
09-10 Vonckel Girls 1 – Des 1
12-10 Odos 2 – Vonckel Girls 2
Hegelsom

Het kantinedienst schema staat ook op de
website. Indien je verhinderd bent dien je zelf
voor een vervanger te zorgen.
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JeugdVoetbal
Programma 8 oktober

Senioren
Uitslagen 2 oktober
America 1 - Meterik 1
IVO 3
- Meterik 2
Meterik 3 - Sparta 5
Meterik 4 - Wittenhorst 10
Programma 9 oktober
8572 14:30 Meterik 1
12744 11:00 Meterik 2
18552 9:30 America 3
18362 10:00 Sparta'18 6

1-3
3-1
3-0
1–1

- Oostrum 1
- Sparta'18 3
- Meterik 3
- Meterik 4

Veteranen
Aanv./vertr.
08-10 G.F.C. ’33 - Meterik
16.30/15.30
15-10 BEVO
- Meterik
17.00/16.00
22-10 Meterik
- S.C. Irene 17.00

EWC'46 A1 - Meterik A1
Meterik A2 Vrij
Meterik B1
- Oostrum B1
Meterik C1 Vrij
Lottum D1
- Meterik D1
Meterik D2
- Oostrum D4G
Meterik E1 Vrij (wijziging)
Baarlo E3
- Meterik E2
Meterik F1
- Belfeldia F1
Wittenhorst F8- Meterik F2
Meterik mF
America mF
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14:30
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11:15
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Uitslagen 1 oktober
Meterik A1
- Venray A2
Meterik A2
- Baarlo A3
Meterik B1 Vrij
Irene C3
- Meterik C1
Meterik D1 vrij
SVOC'01 D2G - Meterik D2
Kronenb. E2 - Meterik E1
Meterik E2
- HBSV E5
TSC'04 F1
- Meterik F1
Meterik F2
- GFC'33 F4
Griendtsv.mF - Meterik mF
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Verslagen
Meterik brengt America eerste nederlaag toe
Deze derby werd onder een stralende zon en
met bijna 300 tal toeschouwers langs de lijn in
een prachtige ambiance gespeeld! Meterik
behaalde een verdiende overwinning. Bij
America ontbraken een aantal spelers o.a.
routinier Gerry Smulders, die door een
elleboogoperatie tot na de winterstop niet zal
kunnen spelen. Het jonge team van Erik van
Asten leed weliswaar de eerste nederlaag maar
zal ongetwijfeld een woordje mee blijven
spreken in het verdere verloop van deze
competitie. Meterik lijkt na een mindere
voorbereiding en start van de competitie,
steeds beter in zijn spel te komen.
In de openingsfase van de eerste helft liet eerst
Meterik en vervolgens America vrij voor de
keeper een goede kans liggen om de score te
openen. Meterik troefde met name op inzet de
tegenstander af. Na ongeveer een kwartier
kreeg Meterik een vrije trap op de rand van het
strafschopgebied. Jeroen Heldens schoot langs
de muur de 0-1 laag in de touwen. America
moest daarom meer de aanval zoeken en kon
daardoor zijn geliefde spelletje de counter via
de snelle spitsen niet meer spelen. Meterik
bleef gevaarlijk en zocht na ongeveer een half
uur de aanval via Mathieu Geurts die Dirk van
Rengs aanspeelde deze was alleen door een
overtreding te stoppen. De toegekende
strafschop werd door Dirk van Rengs via
binnenkant paal binnen geschoten. America
bleef druk zetten en kon al snel via Jelle
Kleuskens de 1-2 scoren. Vervolgens leek
Meterik weer te scoren uit een vrije trap van
Paul Heldens maar de America doelman kon
redding brengen. Vlak voor rust werd de 1-3
toch gescoord. Nu was Dirk van de Rengs de
aangever en vervolgens speelde Mathieu
Geurts de America verdediging uit en scoorde
zeer fraai.
In de 2e helft viel er nog maar weinig te
genieten. America werd alleen nog gevaarlijk uit
een vrij trap die via buitenkant paal naast ging.
De mannen van Rick Bonten konden geen
gebruik maken van de geboden ruimte, om de
genade slag uit te delen! Jammer is het dat
Meterik ook deze wedstrijd weer 2 onnodige
gele kaarten kreeg voor aanmerkingen op de
leiding.

Meterik aanvoerder Paul Heldens was tevreden
met de zeer verdiende overwinning op buurman
America!
Volgende
week
komt
kampioenskandidaat Oostrum op bezoek.
Tegen deze fysiek sterke tegenstander, die
afgelopen seizoen gedegradeerd is, zal weer
met volle overgave en overtuiging gespeeld
moeten worden om de punten in eigen huis te
houden!
Irene C3 – Meterik C1 2 - 3
Het tij is gekeerd, de eerste punten zijn binnen.
Irene zou aan de uitslagen te zien gelijkwaardig
zijn aan Meterik en dat klopte ook. In het warme
Tegelen ging de wedstrijd gelijk op waarbij het
vooral rond het middenveld te doen was. Nadat
eerst Nick en daarna Rob een mooi
uitgespeelde aanval niet in de 0-1 hadden
kunnen omzetten, was het Pema die goed
doorging en Rob in staat stelde om de 0-1
binnen te tikken. Net voor rust scoorde Nick na
een lange rush zelfs de 0-2. Een ietwat
geflatteerde, maar toch verdiende voorsprong.
Vorige week ging het direct na rust mis en daar
hadden we van geleerd, want Meterik kwam
sterk uit de startblokken. Teun speelde zich vrij
en scoorde beheerst in de lange hoek 0-3. Wat
een luxe. Irene gaf zich echter niet gewonnen
en na een mooie solo scoorde ze vrij snel 1-3.
En om het wat spannender te maken kwamen
ze na een misverstand bij ons achterin zelfs op
2-3. Helaas had Pema niet zijn Nepalese
wondersloffen aan, want tot drie keer toe lukte
het hem niet om van dichtbij de bevrijdende 2-4
te scoren. Meterik werkte zich het snot voor de
ogen, kreeg zoals gezegd enkele kansen, maar
ook Irene streed voor wat het waard was.
Spanning ten top waarbij uiteindelijk een iets
beter voetballend Meterik als winnaar van het
veld kwam. De druk is eraf, benieuwd waar dit
gaat eindigen!
Meterik E2 – HBSV E5 5-2
Meterik ging meteen in de aanval en
overrompelde
de
tegenstander
volledig.
Hierdoor konden we in de 2de minuut al de 1- 0
noteren met een doelpunt van Wessel.
Ook de 2-0 kwam van Wessel door een goed
samenspel met Sem en Daan in de 5 de minuut.
Ook onze verdediging met Dani, Pepijn en
Thom deed het goed door elke aanval van
HBSV te stoppen.
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Halverwege de 1ste helft kwam de 3-0 van Sem
na aangeven van Wessel. Daan wist de score
op te laten lopen naar 4-0. HBSV kwam beter in
het spel en Ron kon niet voorkomen dat we met
4-2 de rust in gingen.
Na de rust werd het spel op de juiste manier
hervat en er waren mooie combinaties te zien.
Pepijn en Ron wisselen van positie, Pepijn in de
goal
en
Ron
als
laatste
man.
Rowy en Nick kwamen erin voor Thom en
Wessel. We konden goed stand houden en na
wat gerommel voor het HBSV doel kon Sem de
eindstand laten noteren van 5-2.
Alle spelers waren fanatiek en wilden
winnen……goed gedaan jongens en meisje!
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