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RKSV Meterik

Algemeen

Korfbal

Schrijf alvast in de agenda
3 december Kerststerrenactie
29 december Kaartavond

Uitslagen
Merels F1b - Vonckel Girls F1
VG/WH D1 – Lottum D2
Odos 2 – Vonckel Girls 2
Odos 1 – Vonckel Girls 1

Kantinediensten

Programma
De laatste wedstrijd in de 1e helft
veldcompetitie:
19-10 Vonckel Girls 2 – Roka 2 20.00 uur

20-10-11 Jan van Rengs en Kris Cuppen
22-10-11 Marieke v. Asten
25-10-11 Saskia Kelder
27-10-11 Annie en Mathieu Geurts
29-10-11 Jan Driessen
30-10-11 Annie, Eddy, Mirthe en Annemarie
30-10-11 Nick van Rengs
01-11-11 René Versleijen

We gaan beginnen in de zaal. De eerste
wedstrijden in de zaalcompetitie zijn in het
weekend van 12/13 november.

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

JeugdVoetbal
Programma 22 oktober
Inhaalprogramma
Meterik A1

Senioren
Uitslagen 16 oktober
TSC'04 1
- Meterik 1
Meterik 2
- Leunen 2
Venl. Boys 11 - Meterik 3
Meterik 4
- Oostrum 4

2-1
0-2
3-2
1-0

Programma 23 oktober
Beker/inhaal
Programma 30 oktober
Wednr. Aanv. Wedstrijd
8873 14:30 Meterik 1
13113 10:30 Montagnards 3
19204 10:30 Meterik 3
19387 10:30 Merselo 4

-

EWC'46 1
Meterik 2
Melderslo 3
Meterik 4

Veteranen
22-10
29-10
05-11
12-11

Meterik
- S.C. Irene
Wittenhorst - Meterik
Meterik
- VVV’03
Koningslust - Meterik

Aanv./vertr.
17.00
17.00/16.15
17.00
verplaatst

4-2
1-4
8-2
4-6

- Montagnards A1 14:30

4 tegen 4
Voor het vijfde jaar in successie, houden wij
,jeugdvoetbal RKSV Meterik, een 4 tegen 4
voetbal toernooi voor de DEF jeugd.
Voor 2007 hebben we als vereniging altijd
meegedaan aan het 4:4 toernooi van de KNVB.
Na een aantal jaren met slechte ervaringen,
hebben we het heft in eigen hand genomen en
binnen onze vereniging ons eigen toernooitje
georganiseerd.
Zo ook dit jaar, waarbij de D1+D2, de E1+E2 en
de F1+F2 gemixt worden, natuurlijk wel ieder in
zijn eigen leeftijdscategorie.
De ervaring leert dat het voor ieder voetballertje
een uitdaging is om samen met enkele andere
spelers van een ander team zijn beste beentje
voor te zetten.
Voor ons als jeugdbestuur blijft het
allerbelangrijkste dat de kinderen plezier
hebben in de sport die ze beoefenen.
De eerste wedstrijden beginnen om 9.30u. en
om 11.45u. kan iedereen weer huiswaarts.
Programma 29 oktober
Beker
Meterik D2
Irene B4
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- United D2
- Meterik B1

11:00
12:45

Uitslagen 15 oktober
Meterik A1
- Kronenb. A1
Meterik A2
- Someren A4
Montagn.B1 - Meterik B1
Leunen C2
- Meterik C1
America D1G - Meterik D1
Meterik D2
- GFC'33 D4G
Meterik E1 Vrij
Meterik E2
- Melderslo E3
Wittenh.F4
- Meterik F1
Meterik F2
- Sparta F9G

van Rengs prima de diepte in stuurde en deze
allen gestopt kon worden door een overtreding.
De toegekende vrij trap werd door Jeroen
Heldens net naast de kruising gemikt. De te
veel fluitende scheids gaf vlak voor rust weer
eens een onduidelijke vrije trap aan TSC en
deze werd maar rakelings naast gekopt.

6-0
1-7
8-0
3-2
4-11
22-0
2-2
1-6
2-11

Verslagen
TSC speelt “slimmer” dan Meterik
De Tiglia – Steijl combinatie is een vereniging
met een rijke traditie. Tiglia acteerde in vroeger
jaren vaak in de hogere afdelingen. Met name
in de derde klasse heeft Meterik in het verleden
stevige potjes tegen deze tegenstander
gespeeld met als hoogtepunt de wedstrijd in
Tegelen in het kampioensjaar 1998-1999 die
met 3-2 door Meterik werd gewonnen.
Inmiddels is er veel veranderd in het Tegelse
voetballand; ze zijn inmiddels gefuseerd met
Steijl en hebben een prachtig nieuwe voetbalaccommodatie, maar zijn afgedaald naar de 5e
klasse! Deze club wil nadrukkelijk hogerop.
Deze middag wonnen zij uiteindelijk zelfs
verdiend van Meterik omdat ze met name in de
2e helft meer agressiviteit toonden en
slimmer/linker speelden. TSC is op basis van
de geleverde prestatie in deze wedstrijd geen
titelkandidaat daarvoor was hun spel over het
algemeen te wisselvallig.
In de eerste helft had Meterik lering getrokken
uit de wedstrijd tegen Oostrum; er was meer
agressiviteit en de tegenstander werd weinig
ruimte gegund. Meterik kreeg een aantal
mogelijkheden
om de score te openen.
Allereerst kwam Huub Kleuskens vrij voor de
keeper maar hij kon zijn boogbal te weinig
curve geven zodat de keeper gemakkelijk
redding kon brengen. Daarna schoot Dirk van
Rengs te gehaast voorlangs. De allerbeste
kans kwam er voor Mathieu Geurts na een
combinatie met Huub Kleuskens maar zijn
puntertje werd door de TSC keeper naast de
verkeerde kant van de paal gekeken! Meterik
kon de rust in het spel niet behouden en
daarvan kon TSC vlak voor rust bijna profiteren,
maar gelukkig voor Meterik
stonden hun
aanvallers nog niet op scherp. Meterik leek toch
te gaan scoren toen Paul Heldens spits Dirk

Na de thee begon Meterik sterk en Kees van
Rengs stuurde Leon Sijbers de ruimte in, die
met enig geluk de 0-1 scoorde. Direct daarna
had Dirk van Rengs de 0-2 op zijn schoen na
een perfecte voorzet van Mathieu Geurts maar
de
TSC
doelman
redde
subliem.
Langzamerhand gaf Meterik het initiatief uit
handen en Michel van Oijen kon uit een
scrimage de 1-1 scoren. Vanaf dat moment liep
Meterik achter de feiten aan en was het
wachten op een treffer van TSC. Na een fout in
de Meterik opbouw kwamen de rood-witte er
razendsnel uit en scoorden met een prima
assist van Moreno Timp de 2-1. Meterik wist
geen vuist meer te maken. TSC speelde de
wedstrijd beheerst uit, met vertragend voetbal
en waar mogelijk snelle counters. Meterik
keeper Stefan Bouten wist met een aantal
goede reddingen een grotere nederlaag te
voorkomen.
Meterik 4 – Oostrum 4 1-0
Meterik geeft Oostrum geen schijn van
kans………………. of toch ?
Nadat in de 2 voorgaande seizoenen
Oostrum 5 onze tegenstander was geweest
moesten we nu aantreden tegen het 4e elftal
van Oostrum. Gezien de ranglijstpositie van dit
elftal zou dit dan ook een zware kluif worden,
maar na de knullige nederlaag van vorig week
hadden de groen-witten volop revanche
gevoelens om zich te rehabiliteren. Onder
wederom een stralende zon werd er dan ook
om 10.30 afgetrapt. Vanaf de 1e minuut
onstpon zich dan ook een boeiend duel van 2
aan elkaar gewaagde ploegen die (te) vaak de
tolerantiegrens van de scheids opzochten
waardoor er af en toe een ietwat grimmige sfeer
op het veld ontstond. Meterik kwam na een 10
tal minuten spelen nog goed weg, doordat een
flinke duw van Mitch op een Oostrum-speler in
het strafschopgebied geheel over het hoofd
werd gezien door de scheids. De Meterikkers
namen dan toch een voorsprong na 20 minuten
speeltijd, na een uitstekende voorzet van
Manolevje kon Steef de bal achterwaarts (a la
Toivonen) in het Oostrumse doel koppen: 1-0.
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Niet veel later kreeg Oostrum toch nog een
goedmakertje van de scheids, na een
vermeende schouderduw van Peterke in het
beruchte gebied ging een Oostrum-speler wel
erg gemakkelijk naar de vlakte: strafschop. Het
recht zegevierde alsnog want deze werd
vakkundig gestopt door onze doelman Nielis en
zo bleven de groen-witten hun voorsprong
behouden.
Oostrum
bleef
hierna
de
gevaarlijkste ploeg maar na wederom een puike
redding van Nielis mochten we met een 1-0
voorsprong aan de thee. Na de rust werd dan
ook een furieus Oostrum verwacht wat op jacht
moest naar de gelijkmaker. Het werd er na 55
minuten spelen niet makkelijker op voor
Meterik-mannen, nadat de ervarenste man met
de grijze haren aan Meterik-zijde na een
domme overtreding een rode prent kreeg
voorgeschoteld: exit Steef dus. Nu moesten we
het klusje klaren met z’n tienen tegen dit jonge
sterke team. In tegenstelling tot voorgaande
weken gaf de Meterikse defensie nu geen krimp
en kon met ietwat geluk de 0 worden
vastgehouden. Hectisch werd het voor het
Meterikse doel na enkele corners en een bal
die tegen de lat terecht kwam, (over geluk deze
keer niets te klagen) Aan de andere zijde
kregen onze aanvallers nu toch wat meer
ruimte, echter tot scoren kwamen we niet meer
in de 2e helft. Het eindsignaal werd dan ook
hartelijk begroet door de groen-witten en was
de 1e thuisoverwinning dit seizoen een feit.
Mannen: een prima (ietwat lucky) overwinning
op deze hooggeklasseerde ploeg, we hebben
wederom laten zien dat we tegen de “groten”
meekunnen, de volle 3 punten vandaag, nu
ook de punten pakken tegen de “kleintjes”…..

Meterik A1 op de weg terug na slechte
competitiestart
Op deze zonnige herfstdag moesten de
mannen van Herman Theeuwen aantreden
tegen Kronenberg A1. De oranjehemden uit
Kronenberg hebben dit seizoen nog geen punt
gepakt, en hadden ook in deze wedstrijd geen
enkele aanspraak op de punten. Coach
Theeuwen waarschuwde ons voor de wedstrijd
voor gemakzucht, aangezien we altijd de
neiging hebben om zwak te beginnen en pas
beginnen te voetballen als we tegen een
achterstand aankijken.
Om deze traditie eens te doorbreken begon
Meterik meteen scherp en domineerde het de
wedstrijd. Tom Jenniskens, die op papier met

Andong Ji centraal in de verdediging stond,
schoof door naar het middenveld aangezien
Kronenberg met een 4-4-2 systeem speelde.
Kronenberg had totaal geen grip op de
wedstrijd, aangezien de spelers van Meterik het
overgrote deel van de persoonlijke duels van
het ongemotiveerde zootje uit Kronenberg won.
De eerste goal kon dan ook niet lang uitblijven
en deze viel na een combinatie op de
rechterflank
waarbij
Boi
Geurts
goed
vrijgespeeld werd. Boi zette de bal goed voor
buiten bereik van de keeper, en uitgerekend de
kleine Tom Verbong was er als de kippen bij
om deze bal met een kopbal tot treffer te
promoveren. Het veldoverwicht resulteerde dus
snel in een voorsprong.
Meterik had geen moment het gevoel dat
Kronenberg ook maar iets kon uitrichten en
combineerde vrolijk verder. Jeroen Wielens, die
voor de verandering eens de positie rechts op
het middenveld invulde, kwam uit een van deze
combinaties voor het doel te staan met ruimte
voor een schot. Deze ware goalgetter maakte
het vrij weinig uit dat de bal voor zijn mindere
linkerbeen lag en schoot de bal snoeihard in het
dak van de goal. Jeroen heeft de afgelopen vier
wedstrijden gescoord en solliciteert nadrukkelijk
voor een spitspositie bij afwezigheid van Boi
Geurts of Niels Houwen.
Het feest was na deze twee doelpunten nog
niet voorbij. Na een goede steekpass van Kevin
van Berlo op Niels Houwen op de rechterflank
kon Niels de bal afgeven aan Quincy Rubie, die
helemaal vrijstond. Quincy die normaal
gesproken een op een kansen met de keeper
niet koel afmaakt, schakelde dit keer zijn alter
ego Lei in. Lei schrok niet van deze kans en
schoot de bal mooi rechtsonder in het hoekje
van de goal buiten bereik van de keeper.
Na de 3-0 leunde Meterik een beetje
achterover. Kronenberg probeerde in deze fase
aan te vallen en het spel te maken, wat voor
geen meter lukte. Voor de massaal
toegestroomde toeschouwers (ahem) was het
geen pretje om naar te kijken. De uitstekend
fluitende scheidsrechter Rick van Rengs kon er
blijkbaar ook niet van genieten en floot maar af
voor de rust.
Na de rust was het spelbeeld niet veel anders.
Meterik was op alle posities beter en
Kronenberg deed aan conditietraining door
steeds achter de spelers van Meterik aan te
rennen. Meterik kreeg een groot aantal kansen,
maar deze werden veelal gemist. De
verdediging van Kronenberg had echter geen
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antwoord op een rush van Martijn Smedts aan
de linkerkant. Met zijn loopvermogen en power
liep hij zijn directe tegenstander eruit en gaf een
goed afgemeten voorzet op Boi Geurts, die als
een echte spits op de goede plaats stond en de
bal dankzij deze kwaliteit gewoon kon intikken.
Na deze 4-0 werd Quincy Rubie door het
centrum mooi vrijgespeeld en kwam hij
wederom een op een met de keeper. Helaas
kreeg Quincy weer de overhand op Lei
waardoor de bal jammerlijk tegen de keeper
werd aangeschoten. Het werd tijd voor een
wissel ook de hardwerkende Niels Houwen ging
naar de kant. Op zijn plaats kwam Koen Tielen.
Vlak daarna kwam Bas Janssen in plaats van
Martijn Smedts in het team. Bas ging
rechtsmidden spelen, en Jeroen Wielens
verschoof naar de plek van Martijn op de
linkerflank.
Bij een corner van Boi Geurts kwam zelfs Koen
Muijsers in schietpositie. Koen kreeg de tijd om
de bal aan te nemen en de bal op doel te
schieten. Na een korte, maar ferme aanloop
schoot Koen… En de bal ging RAM over het
doel. “Kansloos,” moet coach Theeuwen
gedacht hebben. Want na deze actie werd
Koen geslachtofferd voor de rentree van de
vedette van Meterik. Wouter Ambrosius kon na
maandenlang blessureleed weer wat minuten
maken
in
het
vlaggenschip
van de
jeugdopleiding van RKSV Meterik. De
verdediging
was
weer
als
vanouds,
goedoplettende toeschouwers hoorden vanuit
de rechtsbackpositie weer kreten zoals
“schuuuuve!!!” en “pakte gej dih?”
Natuurlijk was 4-0 nog niet genoeg tegen dit
Kronenberg. De zeer verdienstelijk spelende
Bas Janssen liet zich gelden na een
uitstekende assist van Koen Tielen. Bas
maakte zich los van zijn tegenstander en kon
een geniaal teruggelegde bal van Koen de bal
tussen de benen van de keeper doorschieten.
Meterik werd wat minder geconcentreerd bij
deze ruime voorsprong. Kronenberg had
zowaar een enkele uitbraak en kreeg
verschillende corners. Uit een van deze corners
werd de bal weggewerkt door Meterik.
Kronenberg schakelde niet tot zeer langzaam
om. Aanvoerder Tom Jenniskens zag hierdoor
kans om het gehele veld over te steken en de
keeper daarna uit te spelen. Tom beloonde
deze rush van zichzelf met een doelpunt in de
slotminuut. Na dit doelpunt vond Rick de
scheidsrechter het welletjes en floot hij af. De
verdediging onder leiding van keeper Luuk

Haenen behaalde zijn doel en hield ook
vandaag weer de nul.
Meterik A1 6 - 0 Kronenberg A1.
Volgende week heeft Meterik de wedstrijd
tegen Montagnards A1 op het programma
staan. De Monties doen het evenals
Kronenberg slecht in deze competitie en
hadden tot vandaag ook geen punt gehaald.
Volgende week gaan weer vlammen en
behalen en gaan we weer voor de drie punten.
Leunen C2 – Meterik C1 3 - 2
Vol goede moed reisden we af naar Leunen.
Gelukkig was Frans met de auto, want iemand
was vergeten dat ze moesten rijden. Meterik
begon met een veldoverwicht en enkele kleine
kansjes, maar de eerste tegenaanval van
Leunen leverde de 1-0 achterstand op. In
dezelfde minuut combineerde Meterik zich knap
naar de terechte 1-1. Nick kreeg nog een hele
goede kans op 1-2, die helaas niet verzilverd
werd. Leunen counterde zich af en toe
gevaarlijk naar voren en kreeg na 25 minuten
een (te) snel gegeven penalty, 2-1. En toen
Leunen net voor rust met een mooi schot ook
nog op 3-1 kwam leek het pleit beslecht. Na
rust ging het spel een beetje op en neer, maar
de laatste 20 minuten waren absoluut voor
Meterik. De keepster van Leunen had een
engeltje op de lat, naast de paal en op haar
schouder want Meterik miste vijf opgelegde
kansen, waarbij echt heel veel pech zat. En als
de engeltjes even niet opletten, dan hield de
keepster de ballen er zelf uit. Via Marlon
kwamen we nog op 2-3, maar de zeker
verdiende 3-3 bleef uit. Leunen kroop
meermalen door de oog van de naald, kreeg de
gehele tweede helft niet 1 goede kans, maar
wist toch de 3 punten in Leunen te houden.
Toch geeft zeker de tweede helft de burger en
ons moed en hopen we op betere tijden.
Meterik E2 – Melderslo E3 2-2
Het was een mooie ochtend voor een potje
voetbal. Jens stond weer op het veld als speler.
Ron in de goal en Sem langs de lijn door een
fikse verkoudheid. Meterik begon met goed
voetbal en waren dan ook veel op de helft van
Melderslo te vinden. Toch wist Melderslo de
eerste treffer te scoren. Wessel Daan en Nick
gingen met een mooie combinatie naar het doel
van Melderslo en Wessel wist het af te maken
met een doelpunt, 1-1 ruststand.
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Na de rust ging Pepijn in het doel en Ron ging
het veld in. Het leek erop alsof Melderslo een
beetje sterker werd naarmate de wedstrijd
vorderde maar Pepijn wist aardig wat balletjes
uit het doel te houden, toch glipte er nog één in.
We gaven niet op en van achteruit kwam Jens
met een spurt vanuit de linkerkant en maakte er
2-2 van, met links!
De uitslag was ook terecht, ook al hadden we
de vrije trap van Jens die tegen de lat kwam,
graag erin zien gaan.
Man of de match…… Pepijn voor uitstekend
keepwerk!
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