Nieuwsbrief

Jaargang 2 wk 17
23 april 2012

RKSV Meterik
Afsluitavond
Op 25 mei is de jaarlijkse afsluiting van het
seizoen. Iedereen vanaf 16 jaar is hiervoor
uitgenodigd. Aanmeldformulieren en meer
informatie is te vinden op het prikbord in de
kantine en natuurlijk op onze website.
FamilieVriendenToernooi
Op zondag 3 juni 2012 houden we weer het
FamilieVriendenToernooi. Meer informatie en
aanmeldingsformulieren zijn te vinden op onze
website.
Kantinediensten
24-04 Saskia
26-04 Annie en Dennis Bouten
28-04 Ico Scheffer
29-04 Wiel v. R. en Annemarie
01-05 Saskia
03-05 Toon Stefan Bouten
05-05 Marièl
06-05 Annie, Pieter, Esther en Annemarie
06-05 Koen Lemmen
08-05 Saskia

- SVOC ’01 4
- Swift F2b
- Vonckel Girls F1
- Peelkorf D4
- Vonckel Girls 1

Programma
24-4 Vonckel Girls 1 - Erica 1
25-4 Roka 2
- Vonckel Girls 2
Sportpark Beesel
05-5 Vonckel Girls F1 - Swift F1a
06-5 Vonckel Girls 1 - Merselo 1

Uitslagen zaterdag 21 april
GFC'33 A1
- Meterik 1
Meterik A2
- Irene A2
Meterik B1
- Wittenhorst B3
Venl. boys C3 - Meterik C1
Meterik D1
- HRC'27 D1
Melderslo D2 - Meterik D2
Meterik E1
- United E3
Meterik E2
- Sparta'18 E6
Venray F5
- Meterik F1
FCV F5
- Meterik F2

Uitslagen 22 april
Meterik 1
- Quick Boys'31 1 4 - 0
SV Venray 5
- Meterik 2
7-1
Meterik 3
- RKDSO 3
6-0
SV Venray 9
- Meterik 4
4-2

Programma
Donderdag 26 april
Meterik A1
- EWC'46 A1

14:30
11:00
11:00
10:30

Veteranen
21-04 Irene
28-04 Meterik
05-05 VVV’03
12-05 Meterik
19-05 Meterik
02-06 Meterik

Uitslagen
Vonckel Girls 2
Vonckel Girls F2
Merels F1a
VG/WH D1
Roka 1

9-4
2-2
4-1
5-0
10-5

20.00 u
20.00 u
11.00 u
13.00 u

Jeugdvoetbal

Senioren

Programma 29 april
Resia 1
- Meterik 1
Meterik 2
- DEV Arcen 2
Sporting S.T. 4
- Meterik 3
Meterik 4
- Hegelsom 4

Korfbal

aanv./vertr.
- Meterik
16.00/15.00
- Wittenhorst 17.00
- Meterik
16.00 15:00
- Koningslust17.00
- VOS
17.00
- GFC ’33b 17.00

Zaterdag 28 april
Wittenhorst A2- Meterik A2
Meterik B1
- America B2
Meterik C1 vrij (wijz.)
Meterik D1 vrij (wijz.)
Blerick D2
- Meterik D2
Venray E10
- Meterik E1
Meterik E2
- Venl. Boys E5
Meterik F1
- Hegelsom F1G
Meterik F2
- H.B.S.V. F4
IVO mF
- Meterik mF

Pagina 1 van 4

3-1
1-1
0-3
0-1
0-1
2-2
5-3
2-2
1-4
11-1

19:00

14:45
14:30

12:00
09:00
09:15
09:15
09:15
11:00

Vertrek
13:45

11.15
08.15

10:15

METERIK 4 – MERSELO 4 1-3

Verslagen
Meterik ook volgend seizoen in 5e klasse.
Meterik speelt dit seizoen erg wisselvallig maar
heeft zich in de beslissende fase herpakt en op
eigen kracht vrij gespeeld van degradatie. Quick
Boys uit Venlo werd op deze koude middag, met
hartverwarmend spel en een prima team
prestatie verslagen.
Vanaf de aftrap speelden de mannen van Rick
Bonten met een ongekende dadendrang voor de
overwinning. Al na 8 minuten scoorde man van
de wedstrijd Dirk van Rengs, beheerst de 1-0 na
een mooie combinatie tussen Huub Kleuskens
en Kris Cuppen. Amper 1 minuut later moest de
Quick keeper redding brengen op een inzet van
al weer Huub Kleuskens en schoot Davy van de
Bekerom via de lat over. Vervolgens werd de bal
weer veroverd en scoorde de deze middag
ongrijpbare Dirk van Rengs, met een boogbal de
2-0. Meterik bleef druk zetten en alweer Dirk van
Rengs schoot met een prachtige knal maar
nauwelijks naast de verkeerde kant van de
kruising. De blauw-witte konden daar pas na
ongeveer een half uur, een echte kans
tegenover zetten. Zij leken vrij voor Stefan
Bouten te gaan scoren, maar door een prima
blok van de Meterik verdediging werd de zekere
2-1 voorkomen.
Na de rust zette Quick Boys nog meer druk en
met name de zeer ervaren spits Ronny Janssen
was gedurende de gehele wedstrijd en zelfs erna
een lastpak voor de Meterik spelers, zonder ook
maar 1 keer echt gevaarlijk te worden. Deze
speler- trainer probeerde met allerlei trucks en
lichamelijk geweld Davy Wijnands te intimideren
maar deze bleef fier overeind. Meterik zocht via
counters de aanval en kon na een wonderschone
voorzet van al weer Dirk van Rengs de 3-0
scoren. Mathieu Geurts voltrok deze keer het
vonnis door vanuit een kleine hoek binnen te
schieten. Maar de koek was nog niet op en na
een strakke corner van Dirk Muijsers schoot
Davy van de Bekerom beheerst de 4-0 binnen.
Quick Boys probeerde nog wel iets terug te doen
maar de overtuiging ontbrak. De score had voor
Meterik nog hoger uit kunnen vallen als er op de
beslissende momenten nog beter de vrije man
was gezocht. Maar niemand in het Meterik kamp
heeft zich daar na afloop nog druk over gemaakt!

Geen champions league, geen europa league,
maar een doordeweekse wedstrijd in de Hertog
Jan league deze donderdagavond voor de
groen-witten van Meterik 4. Het betrof een
uitgestelde wedstrijd tegen het altijd lastige
Merselo. Met de wetenschap dat ons midweekse
inhaalwedstrijden de laatste jaren niet gunstig
gezind zijn (o punten uit 3 wedstrijden) hoezo
bijgeloof…….? moesten we toch aantreden voor
een record aantal toeschouwers. Met een sterk
gehavend team door werkverplichtingen,
schorsing, blessures en andere kwaaltjes werd
de strijd aangegaan tegen een sterk verjongde
tegenstander. Al snel bleek dat ons elftal niet
goed stond, want keer op keer werden we op het
middenveld afgetroefd door een inschuivende
verdediger. Tot aan de 20 e minuut kon Nielis z’n
goal nog schoon houden, maar moest toen toch
capituleren. De 1e tegentreffer werd ingeluid
door slordig balverlies van Walter op de
middenlijn, waarna er nog een miscommunicatie
plaats vond in de achterste linie, en hun spits de
openingstreffer kon noteren: 0-1. Hierna volgde
ook snel de 0-2 na een afgeslagen corner werd
de bal snoeihard in de touwen geschoten : 0-2.
Ook Meterik kreeg hierna enkele kansen, echter
de ‘anschlusstreffer’ kwam niet op het scorebord.
Vlak voor rust dreigde de schade nog groter te
worden nadat een Merselo-speler binnen de
beruchte lijnen getorpedeerd werd door Henkie,
maar (met behulp van de spreekkoren van de
trainende selectie……) kon Nielis de genomen
penalty onschadelijk maken door naar de juiste
hoek te duiken en de bal kon tegenhouden.
Ruststand 0-2. Na de theepauze was het Meterik
wat vol op de aanval ging spelen en de nodige
risico’s nam, doch het in de rust gehoopte
scenario (snel scoren) kon al snel in de
prullenbak. Een corner van Merselo-zijde werd
door ons klungelig in eigen in doel gewerkt : 0-3.
Een bijna onmogelijke opgave die uitgevoerd
moest worden in de resterende 40 minuten.
Kansen werden er voldoende gecreëerd maar in
de afronding faalde we hopeloos. Vlak voor het
einde werden we nog wel beloond met een
penalty na een handsbal van een Merselospeler, nu was het wel raak, en zo kon Johan
Dr. alsnog de verdiende eretreffer verzilveren en
verdween de hatelijke 0 van het scorebord.
Eindstand 1-3. En zo bleek maar weer dat
voetballen op een lenteavond niet aan ons
besteed is………
Mannen: helaas, een matige pot van onze zijde,
we hadden de punten vandaag ook echt niet
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verdiend, snel vergeten en op naar de volgende
wedstrijd komende zondag tegen titelkandidaat
Venray, waar we misschien voor een stunt
kunnen zorgen en hun feestje wellicht een
weekje kunnen uitstellen…….
Venlosche Boys C3 – Meterik C1 0 – 1
Onstuimig weer vooraf, maar prachtig
voetbalweer tijdens de wedstrijd tegen een oude
bekende. De eerste helft waren onze jongens
voetballend beter. Het was allemaal niet
hoogstaand, maar toch kregen we een aantal
goed uitgespeelde kansen. Nick een paar keer
op snelheid, maar helaas stond bij zijn pogingen
de goal steeds op de verkeerde plaats. Marlon
probeerde een mooie aanval op z’n Toivoons
achter het standbeen af te werken, maar dit
mislukte maar net en een afstandsschot van de
goed mee opgekomen Rob werd te nauwer nood
door de keeper tot corner verwerkt. Bij de
overige schoten werd vooral de ballenvanger
getest. Venlo kreeg een aantal kansjes, maar
niet meer dan dat, ruststand 0-0. De tweede helft
werd er door beide teams uit een ander vaatje
getapt. Het werd wat feller en er was meer strijd.
Maar net als de eerste helft werden, vooral door
Meterik, een aantal kansen jammerlijk gemist.
Venlo kwam er af en toe goed door en Jort
voorkwam met een fantastische duik de 1-0.
Helaas was Jort vandaag geen keeper, dus
penalty voor Venlosche Boys. Nadat er vier
jongens van Venlo uitgeruzied waren wie hem
ging nemen, deed de voor hun slechtste keus
het, want Remco reageerde fantastisch en
voorkwam zo de 1-0. Meterik kreeg energie door
deze mentale opkikker en met vereende
krachten werd er alles aan gedaan om toch de
overwinning binnen te slepen. Bij enkele uitvallen
werd het doel nog net gemist maar onze jongens
bleven er in geloven. Twee minuten voor tijd
was er weer een goede aanval. Nick trok
eventjes goed door, legde breed op de
meegelopen Teun die op zijn beurt de bal
panklaar legde voor de opkomende Sjuul. En
hoewel Sjuul de smaak van het scoren al enige
tijd niet meer geproefd had trapte hij de bal vanaf
16 meter fantastisch tegen de binnenkant van
het zijnetje, 0-1. De laatste minuten was het
vrouw en kinderen eerst, maar de 1-0 hield
stand. Een geweldige ontlading volgde na het
eindsignaal want voor deze drie punten was echt
gevochten, en het verdiende loon naar werken
was terecht.
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Hallo Meisjes

Zin in een leuke en actieve sport samen met je
vriendinnetjes en/of leeftijdsgenootjes?
Dan hebben wij een goed idee:

Korfballen bij de Vonckel
Girls
Korfballen in het kort:
•
Teamsport
•
Niet-agressieve sport
•
Veelzijdige sport die je conditie
bevordert
•
Hele jaar beoefend; zomers op het veld
en 's winters in de zaal
•
Competitie is op zaterdag
•
Samenwerking is belangrijk
•
Actieve sport; je bent continue in
beweging

Lijkt het je wat kom dan geheel
vrijblijvend eens een paar keer mee
trainen

Wanneer:

Trainen:
Iedere woensdag buiten (voorjaar en najaar)
van 17.15 uur tot 18.15uur op het sportpark
van RKSV Meterik
Iedere donderdag binnen (winter) van
17.00uur tot 18.00uur in de gymzaal in Meterik

Vragen en of opgeven;
Neem contact op met
Jolanda Arts
tel 077 3986325
artsvousten@hetnet.nl

Voor wie:

Meiden vanaf 4 jaar
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