Nieuwsbrief

Jaargang 2 wk 11
12 maart 2012

RKSV Meterik
Algemeen

Jeugdvoetbal

Heb je copy voor de nieuwsbrief dan kun je dit
sturen naar nieuwsbrief@rksvmeterik.nl

Uitslagen 10 maart
Meterik A1
- United A1CO
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
- HBSV E5
Meterik F1
- Irene F4
Meterik F2
- IVO F3
FCV mF
- Meterik mF

Kantinediensten
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
20-03 Saskia
22-03 Toon en Glenn Weijs
24-03 Saskia

Senioren
Uitslagen 11 maart
Bieslo 1
- Meterik 1
Oostrum 2
- Meterik 2
Meterik 3
- DEV-Arcen 4
Meterik 4
- Ysselsteyn 4

3-5
3-1
3-3.
7-2

Programma 18 maart
Meterik 1
- America 1
Meterik 2
- IVO 3
Sparta`18 5
- Meterik 3
Wittenhorst 10
- Meterik 4

aanv.
14:30
11:00
12:00
11:30

Veteranen
aanv./vertr.
17-03 Helden
- Meterik
17.00/16.00
24-03 Meterik
- Quick Boys 17.00
31-03 Panningen - Meterik
17.00/16.00

Korfbal
Uitslagen
Wittenhorst 1
Klimop 1

- Vonckel Girls 2
- Vonckel Girls 1

Programma 14 maart
Vonckel Girls 2
- Peelkorf 5
Kruisweide, Sevenum

15-0
7-9

19.30 u.

Wordt de midweek kampioen?
Op woensdag 14 maart kan het midweekteam
Kampioen worden… dus kom allemaal kijken!!

Programma 17 maart
MVC'19 A1 - Meterik A1
Venray A2
- Meterik A2
Volharding B2 - Meterik B1
Meterik C1
- Spc Irene C4
Meterik D1 vrij (wijz.)
Meterik D2 vrij (wijz.)
Leunen E2
- Meterik E1
Kronenberg E2G - Meterik E2
Leunen F1
- Meterik F1
Baarlo F4
- Meterik F2
Meterik mF
- Sparta mF

6-5
4-3
2-1
0-3
3-5
2-5
5-0
4-3
1-6
2-6 0-9 3-1 4-1

15:00
15:00
15:00
14:00

09:00
11:30
09:00
09:00
10:15

Vertrek
13:45
14:00
13:45

08:15
10:45
08:15

Verslagen
Meterik behaalt ruime overwinning op rode
lantaarn drager Bieslo.
In deze 6 punten wedstrijd maakte Meterik een
grote stap richting klasse behoud.
Langzamerhand vindt het team steeds beter zijn
draai onder de bezielende leiding van trainer
Rick Bonten. Bieslo had Meterik voor de winter al
na 10 minuten op een 0-2 achterstand gespeeld
maar uiteindelijk wisten de groen-witte de
wedstrijd toch nog in hun voordeel te beslissen.
Ook vandaag kwam Bieslo erg sterk uit de
startblokken, waarbij Meterik met name in de
eerste 10 minuten verdedigend vol aan de bak
moest. De mannen uit Beesel kwamen echter
niet verder dan de rand van het strafschopgebied
en vuurden een aantal afstandschoten op het
doel van Stefan Bouten die hem nog niet echt
verontrusten. De eerste echte aanval van Meterik
ging over links waar Mathieu Geurts
aangespeeld werd, die met een aantal
bewegingen vrij kon komen van zijn
tegenstander en een mooie voorzet gaf, waaruit
Dirk v. Rengs gemakkelijk kon inkoppen. Hierna
werd Meterik steeds sterker en kregen een
aantal kansjes. Na een half uur speelde Dirk
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Muijsers, Mathieu Geurts aan op rand
strafschopgebied en met een bekeken schot in
de uiterste hoek noteerde deze de 0-2. In de
daarop volgende minuten kreeg Meterik zelfs
nog 2 kansen om de voorsprong te vergroten,
maar helaas ……. En zoals zo vaak valt dan de
goal aan de andere kant, door enkele
misverstanden in de Meterik verdediging,
waarvan Bieslo gretig gebruik maakte en Sjors
Slot de 1-2 liet aantekenen. Dit was tevens de
ruststand.
In de tweede helft eenzelfde beeld als in de
beginfase van de wedstrijd. Bieslo kreeg een
tweetal grote kansen om de gelijkmaker te
scoren, maar keeper Stefan Bouten redde
tweemaal subliem. Meterik kreeg steeds meer
ruimte omdat Bieslo op jacht was naar de
gelijkmaker en daarvan werd deze middag
uitstekend geprofiteerd. Na bijna een uur
scoorde Mathieu Geurts uit een van de counters
de 1-3 en een paar minuten later stond hij ook
aan de basis van de 1-4. Zijn schot kon
ternauwernood tegengehouden worden door de
Bieslo keeper maar via de rebound scoorde Dirk
Muijsers. Meterik ging wat achteruit leunen en
daar maakte de veel scorende Jasper vd. Boel
dankbaar gebruik van en scoorde de 2-4. Hierna
pakte Meterik de draad echter weer goed op en
via een snelle uitval kon Kris Cuppen een
kwartier voor tijd de 2-5 aantekenen. Voor de
statistieken mocht Jasper vd. Boel op rand van
buitenspel nog de 3-5 scoren.
De buit was binnen en door deze dik verdiende
overwinning zijn we middenmoter en kunnen we
het vizier naar boven richten. Volgende week
komt America op bezoek. De mannen van Erik
van Asten hebben nog wat recht te zetten tegen
de groen-witte. Laten we deze prima start na de
winterstop een passend vervolg geven!

Daan kreeg een kans, schoot deze dan ook mooi
in het doel. Met 2-0 gingen we de rust in.
Pepeijn ging mee verdedigen en Wessel moest
het middenveld bespelen.
Jens kreeg ook enkele schoten op doel maar kon
deze natuurlijk op een mooie manier uit het
Meteriks doel houden.
Het spel was uitstekend, net als de inzet van alle
spelers, mede hierdoor kon Daan de 3-0 voor
Meterik laten noteren.
Nadat Sem een schot op de lat lanceerde kon
onze jarige job Nick het balletje erin tikken, 4-0.
Ook de 5-0 was voor Nick met een heel mooi
doelpunt.
Thom kwam de laatste 10 minuten er nog in om
het Meteriks doel te verdedigen naast Dani en
Pepijn, wat hun heel goed af ging, getuige de
mooie 0 stand op de Venlose teller.
Ga zo door E2! Goede inzet en goed voetbal!

Succes Jos
Meterik E2 - H.B.S.V E5 5-0
Na het verlies met 1-5 van Melderslo E3 vorige
week, moest het team eens goed wakker
geschud worden.
Na een “Barcelona training” was het zaterdag tijd
om het geleerde in praktijk te brengen tegen
H.B.S.V.
In het begin ging het gelijk op maar toen Rowie
de bal voor de goal gaf en een verdediger van
Venlo de bal wilde weg trappen, belandde deze
in eigen doel van Venlo. 1-0 voor Meterik.
De getrainde aanvallen via links ( Dani door naar
Daan) en rechts ( Ron door naar Sem) werden
goed uitgevoerd.
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