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RKSV Meterik

In memoriam Frans Joosten
Op vrijdag 9 december 2011 is oud-lid Frans
Joosten aan de gevolgen van een hartkwaal
overleden, zo liet zoon Robert weten. Frans was
71 jaar en woonde sinds 2008 in het Gelderse
Emst. Als lid van voetbalclub Meterik maakte hij
zich zeer verdienstelijk. Zowel actief als passief.
In 1968 stond hij mede aan de wieg van de
veteranenafdeling. Daarna zette hij zich vooral in
voor de jeugdafdeling waarvan hij jarenlang
voorzitter was en jeugdleider. Zowel bij het 50jarig bestaan van de voetbalclub in 1979 en het
40-jarig jubileum van de jeugdafdeling in 1995
maakte hij deel uit van het feestcomité. De
crematie vindt plaats op donderdag 15 december
2011 in Ugchelen bij Apeldoorn.
Frans, bedankt voor je inzet! Rust in vrede!

10-12 G.F.C. ’33a - Meterik
17-12 Merselo - Meterik

2 -2
17:00/16:00

Korfbal
Uitslagen
Vonckel Girls 2
Vonckel Girls F2
Vonckel Girls F1
WH/VG D1
Vonckel Girls 1

– Roka 2
11-4
– Swift F2
– Swift F1
1-7
– Oostrum D1 0-5
– Emos 1
7-10

Programma
18-12 Vonckel Girls 1 - Klimop 1

16.45u

JeugdVoetbal
Uitslagen zaterdag 10 december
Meterik A1- Montagnards A1 6-2
United A2 - Meterik A2
1-2

Agenda
20-12 Informatieavond AED
29-12 Kaartavond
30-12 Speurtocht F-jeugd
08-01 Nieuwjaarsreceptie
19-01 Spellenavond

Verslagen

AED Info-avond
Op 20 december organiseren wij een
informatieavond over de Automatische Externe
Defibrilator. Dit is geen cursus maar een avond
voor iedereen die wel wil weten hoe zo’n
apparaat werkt. Het is niet alleen een
luisteravond maar ook een doe avond. Kom
dus om 20.00 uur naar de kantine om deze
avond bij te wonen.
Kantinediensten
15-12-11 Toon en Kees v. Rengs
17-12-11 Marieke v. Asten
20-12-11 Pieter Litjens
22-12-11 Annie en Dirk v. Rengs
24-12-11 Jan Driessen

Senioren
Uitslagen 11 december
SV United 1 - Meterik 1
Venl. Boys
- Meterik 2
Meterik 3
- Wittenhorst 9
America 4
- Meterik 4

Veteranen

0-2
9-1
4-1
2-3

Meterik behaald een dik verdiende
overwinning op SV United
Langzamerhand wordt de druk wel erg groot.
Alles en iedereen met een groen-wit hart wil
weer eens het zoet van een overwinning proeven
en met een geruster hart aan de winterstop
beginnen. Vanmiddag moet het dan maar
gebeuren tegen een directe concurrent. Als team
er voor knokken de overwinning behalen en
vieren dat is het devies voor deze middag!
Meterik zit vanaf de aftrap goed in de wedstrijd
en krijgt meteen een uitgelezen kans om de
score te openen maar de inzet van Dirk van
Rengs wordt door de keper tot corner verwerkt.
Na ongeveer 20 minuten komt Dirk van Rengs
na een lange pass vanuit de verdediging vrij voor
de keper maar deze kan met een reflex redding
brengen. United kan daar gedurende de gehele
eerste helft maar weinig tegenover zetten.
Slechts een keer wordt het echt gevaarlijk omdat
de Meterik verdediging te afwachtend reageert,
maar United verspeelt zelf de kans door
treuzelend spel. Vlak voor rust is Meterik nog
twee keer dicht bij de openingstreffer; Kris
Cuppen en Dirk van Rengs schieten na een
mooie aanval beide maar net naast.
In de rust heeft United trainer Michel Baltissen
een hartig woordje met zijn spelers gesproken
want ze zijn veel feller en Meterik komt behoorlijk
onder druk te staan. Met name met de handige
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Serginho Zwennicker heeft de verdediging de
nodige problemen. Toch lijken de groen witte op
voorsprong te komen als Leon Sijbers goed de
ruimte opzoekt, maar zijn inzet wordt door de
keper tot corner verwerkt. In de daarop volgende
aanval komt Serginho vrij voor Meterik keper
Stefan Bouten maar zijn schot gaat via de
buitenkant van de paal naast! De Meterik
aanhang haalt opgelucht adem! Gaat het dan
toch nog lukken om de 3 punten binnen te
halen? Meterik zoekt weer de aanval, eerst
schiet Leon Sijbers uit een voorzet van Dirk van
Rengs in het zijnet en vervolgens wordt Dirk de
ruimte in gestuurd en scoort beheerst de 0-1.
United probeert van alles om de gelijkmaker te
scoren en lijken daarbij steun te krijgen van de
Meterik spelers die een aantal keren op de rand
van het strafschopgebied te gemakkelijk
overtredingen maken, maar Stefan Bouten
bewaart de rust en echt gevaarlijke situaties
worden er door United niet afgedwongen. Maar
het blijft spannend totdat vlak voor tijd Dirk van
Rengs uit een fraaie voorzet van Leon Sijbers de
0-2 binnen schiet. Verdedigend is er niet veel
weg gegeven en aanvallend zijn er genoeg
kansen gecreëerd, al met al een aantrekkelijke
wedstrijd. De Meterik aanhang heeft ondanks het
koude weer een warm gevoel gekregen bij de
prestatie van het hele team!
Deze week is bekend geworden dat Rick Bonten
ook het volgend seizoen Meterik zal trainen. De
dik verdiende overwinning en de
contractverlenging met Rick zijn een prima
opsteker voor het team om in de winterstop te
gaan werken aan een goede basis voor het
vervolg van de competitie.
America 4 – Meterik 4 1-2
Revanche nummer 2…………
Daags na de “el clasico” in Spanje had de
gemeente Horst aan de beek z’n eigen
klassieker: America 4 versus Meterik 4. Zoals
vorige week al gemeld werd, moest hier door de
groen-witten nog wat recht gezet worden, na de
wanprestatie in de vorige ontmoeting. En nu
zullen jullie lezers natuurlijk afvragen of dit ook
gelukt is. Ja zeker, er werd sportieve revanche
genomen ! Nadat de dagelijkse toestanden uit de
mieterik en in de wereld besproken waren in het
kleedlokaal kon de wedstrijd beginnen. Het was
Meterik wat al na 3 minuten z’n eerste goede
kans kreeg, doch Mitchel faalde hopeloos oog in
oog met de America keeper en plaatste de bal
aan de verkeerde zijde van de paal, waardoor
een droomstart uitbleef. Het was America (nee,
toch Meterik) wat de score opende. Na een

indraaiende corner was het Janssen die de bal in
eigen doel schampte (gelukkig maar, anders was
hij op naam van een americaans familielid
genoteerd…..) 1-0. Meterik bleef het spel
bepalen en kreeg genoeg kansen om de score
weer gelijk te trekken, maar wederom hadden
onze spitsen het vizier niet op scherp staan
zaoals de laatste weken vaker het geval was.
Het was zelfs America wat weer brutaal scoorde
na een snelle omschakeling: 2-0. Het zou toch
niet waar zijn, weer klop krijgen van
degradatiekandidaat nummer 1 en met het
schaamrood op de kaken huiswaarts keren ?
Nee dus, want niet veel later werd de
aansluittreffer genoteerd nadat Johan Dr.
gevloerd was binnen de beruchte lijnen, was het
Steef die vanaf de 11 meter raak schoot : 2-1. Dit
was tevens de ruststand. Na de theepauze
moesten de Meterikkers dan ook op jacht naar
de verdiende gelijkmaker, echter deze bleef nog
(te)lang uit. De groen-witten hielden wel een
groot veldoverwicht, doch de beslissende eindpass kwam er niet door het slordige voetbal wat
er gespeeld werd. America kon hier slechts een
kans tegen over zetten door een schot wat van
de doellijn werd gehaald door Henkie Spanky.
De beste kans aan Meterik zijde was deze maal
voor Skeaver die maar met z’n neus tegen de bal
hoefde aan te lopen, echter ook hij faalde en
kopte de bal hopeloos hoog over het doel, tja
hoe goed moet je ze dan nog krijgen… . In de
80e minuut was het dan toch raak, na een goede
aktie van Zwijnands krulde hij de bal mooi over
de keeper heen en was de gelijkmaker een feit :
2-2. En nog was de koek niet op voor de groenwitten want er zat nog meer in het vat : na een
omstreden (volgens de Americanen) vrij trap
gegeven door de scheids, mocht ons eigen
Manolevje aanleggen vanaf de rechter zijde, en
tot ieders verbazing verdween de bal bij de 2e
paal rechtstreeks in het mandje : 2-3 (wie zegt er
nu dat hij een slechte voorzet heeft……?). In de
resterende 4 minuten kwam deze voorsprong
dan ook niet meer in gevaar. Na het laatste
fluitsignaal was er de opluchting bij de
Meterikkers en teleurstelling bij de zeurende(op
hun eigen scheids) Americanen en keerden we
huiswaarts met 3 punten in de pocket…….
Mannen: een nipte, ietwat gelukkige maar zeker
niet minder mooie overwinning op hekkensluiter
America, na vorige week wederom een
rechtzetting in de terugronde, 7 punten uit de
laatste 3 wedstrijden, hopelijk kunnen we deze
goede reeks na de lange winterstop voortzetten.
We kunnen in ieder geval met een goed gevoel
aan de kerstkalkoen……
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