Nieuwsbrief

Jaargang 2 wk 10
07 maart 2012

RKSV Meterik

Algemeen

Jeugdvoetbal



Uitslagen 3 maart
Melderslo A1 - Meterik A1
4-4
Meterik A2
- Volharding A2 afg.
Irene B4
- Meterik B1
0-4
Meterik C1
- Sporting C1 4-0
Wittenh.D2
- Meterik D1
1-3
Meterik D2
- Venray D6
7-1
Meterik E1
- Sporting E1G 1-9
Melderslo E3 - Meterik E2
5-1
Oostrum F1 - Meterik F1
3-3
Venl.Boys F9 - Meterik F2
6-2
Meterik mF
-Lottum mF
8-1 6-4 3-0 2-4



De informatie avond over de AED is op 13
maart a.s. om 20.00 uur. Een avond over de
Automatische Externe Defibrilator. Dit is geen
cursus maar wel een avond voor iedereen die
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.
René Versleijen is wegens studie gestopt met
zijn taak als wedstrijdsecretaris. Marièl neemt
zijn taken voorlopig over.

Kantinediensten
Programma 10 maart
Meterik A1
- United A1CO
Spc Irene A3 - Meterik A2
Meterik B1
- Melderslo B1
Meterik C1 Vrij
IVO D1
- Meterik D1
Venray D7
- Meterik D2
United E3CO - Meterik E1
Meterik E2
- H.B.S.V. E5
Meterik F1
- Spc Irene F4
Meterik F2
- IVO F3
FCV mF
- Meterik mF

08-03 Toon en Huub Voesten
10-03 Ico
11-03 Peter J. en Britt
13-03 Saskia
15-03 Toon en Davy Wijnands
17-03 Marièl
18-03 Annie, Eddie, Karin, Mirthe en Esther
18-03 Bas van Rengs
Senioren
Uitslagen 4 maart
Meterik 1
- FCV Venlo 1
Meterik 2
- IJsselsteijn 2
SC Irene 10
- Meterik 3
SVOC 3
- Meterik 4

3-1
0-0
3-1
4-4

Man van de wedstrijd: Davy v.d. Bekerom
Programma 11 maart
Bieslo 1 - Meterik 1
Oostrum 2 - Meterik 2
Meterik 3 - DEV-Arcen 4
Meterik 4 - Ysselsteyn 4
Veteranen
10-03 Meterik - TSC
17-03 Helden - Meterik
24-03 Meterik - Quick Boys
31-03 Panningen - Meterik

14.30 u.
12.00 u.
10.30 u.
10.30 u.

17.00
17.00/16.00
17.00
17.00/16.00

Korfbal
Programma
10-03 WH/VG D1 – Gazelle D1
De Berkel, Horst
14-03 Vonckel Girls 2 – Peelkorf 5
Kruisweide, Sevenum

13.00u
19.30u
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Vertrek
14:30
15:00
14:30
11:00
09:00
09:00
09:15
09:15
09:15
10:00

14:00

10:00
08:15

09:15

Verslagen
Meterik 1 behaalt zwaar bevochten
overwinning op FCV Venlo
Tegen de groen witte uit `t Ven wint Meterik op
basis van getoonde inzet, verdiend met 3-1. FCV
heeft over de gehele wedstrijd genomen
speltechnisch het betere van het spel, maar
Meterik knokt zich met een puike teamprestatie
naar de overwinning.
Meterik trainer Rick Bonten stuurt zijn mannen
met de opdracht het veld in om vanuit een
gesloten verdediging te spelen en zo FCV geen
ruimte te geven om het voetbaltechnische
overwicht uit te kunnen spelen. Vanaf het begin
heeft FCV het initiatief en probeert Meterik via de
counter de aanval te zoeken. Na ongeveer een
kwartier kapt Davy van de Bekerom de FCV
verdediging uit, na een goede combinatie tussen
Mathieu Geurts en Dirk van Rengs, maar zijn
inzet gaat voorlangs. Pas na een half uur wordt
FCV voor de eerste keer echt gevaarlijk uit een
corner, Dirk Muijsers haalt de bal van de doellijn.
Meterik komt voor de rust steeds meer onder
druk te staan maar houdt de nul vast.

Wittenhorst D2 – Meterik D1 1 – 3
Bij de start van de nieuwe competitie kwamen we
een oude bekende tegen.
We moesten net als voor de winter op bezoek bij
de buren van Wittenhorst. Dit keer niet op plastic
gras maar op een normale grasmat. Dit ligt ons
waarschijnlijk iets beter. Voor de winter werden
we nog getrakteerd op een verdiende nederlaag.
We wisten goed dat het dit keer anders moest.
De eerste 5 minuten een beetje onwennig, maar
daarna zaten we goed in de wedstrijd. Meterik
was de fellere ploeg en dat resulteerde in een
verdiende voorsprong. Deze voorsprong werd
met enkele fraaie aanvallen uitgebouwd naar een
0-3 voorsprong. Daarna wist wittenhorst te
profiteren van een foutje achterin en scoorde nog
een doelpunt tegen. Jammer dat we de wedstrijd
niet eerder op slot konden gooien, want er waren
nog enkele goede kansen om de score op te
voeren.
Al met al een goede start van de competitie en
een geweldige teamprestatie.
De leiders kijken tevreden terug op een leuke
wedstrijd met een mooi eindresultaat.

Na de thee komt Meterik goed uit de startblokken
en neemt het initiatief, wat resulteert in een vrije
trap op de rand van het 16 meter gebied. Dirk
Muijsers schiet de bal goed in de hoek via een
vreemde maar cruciale stuiter waardoor de FCV
goalie mis tast en de 1-0 op het scorebord staat.
Vervolgens gaat Meterik te ver achteruit spelen
en is het wachten op de tegengoal. FCV zoekt de
gelijkmaker via prima positiespel en wordt daarbij
geholpen door Meterik dat steeds meer ruimte
weg geeft. Na een uur ligt de gelijkmaker op de
schoen van Paul Mestrom maar gelukkig schiet
hij voor langs. Een paar minuten later is de
gelijkmaker een feit. Dezelfde Paul Mestrom
scoort met een mooie volley de 1-1. Vervolgens
lijken de 3 punten naar Venlo te gaan maar Paul
Heldens komt Stefan Bouten te hulp en red op
de doellijn. Meterik schraapt alle energie bij
elkaar en zet aan voor een eindsprint. Invaller
Kris Kuppen maakt goed gebruik van de ruimte,
maar eerst is zijn voorzet een prooi voor de FCV
verdediging en direct daarop schiet hij in goede
scoringspositie naast. De geweldige inzet van de
groen witte wordt in de slotfase toch nog beloond
met een fraaie overwinning. Dirk Muijsers wint
duel op de rand van het strafschopgebied en
scoort vrij voor de keper beheerst de 2-1. Vanaf
de aftrap wordt de bal weer snel veroverd, Kris
Kuppen troeft zijn tegenstander af en geeft een
gave voorzet op Mathieu Geurts die beheerst
kan scoren.
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