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RKSV Meterik
Afsluitavond

Jeugdvoetbal

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.

Uitslagen zaterdag 5 mei
Volharding C2 - Meterik C1
3-5
Meterik D2
- Volharding D2 18-0
Programma Zaterdag 12 mei
Vertrek

FamilieVriendenToernooi
Op zondag 3 juni 2012 houden we weer het
FamilieVriendenToernooi. Meer informatie en
aanmeldingsformulieren zijn te vinden op onze
website. Aanmelden kan nog tot 13 mei a.s.

Kantinediensten
10-05
12-05
17-05
19-05
24-05

Toon en Thijs Bouten
Saskia
Kantine gesloten
Marieke
Toon en Kris Cuppen

33211 -

1
2
2
2

De senioren trainen nog op donderdag 10 en
24 mei.
Veteranen
12-05 Meterik
19-05 Meterik
02-06 Meterik

- Koningslust
- VOS
- GFC ’33b

FCV A1
Venray A2
Meterik B1
Merselo C1G
Meterik D1
vrij (wijz.)
vrij (wijz.)
Meterik E2
VCH F1
Irene F9
Meterik mF

14:30
14:30
13:30
13:00
12:00

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

12.30
11:00

10:00

08:45

JeugdToernooi RKSV Meterik
Ook dit jaar organiseert RKSV Meterik afdeling
jeugd het jaarlijks jeugd voetbaltoernooi. Wat ooit
een evenement was, waarbij met name de A
teams sterk vertegenwoordigd waren, is
inmiddels uitgegroeid tot een 3-daagse toernooi
van vrijdagavond tot zondagmiddag, Dit jaar
mogen we ruim 80 teams verwelkomen op het
sportpak De Vonckel, verdeeld over alle
leeftijdsklassen A t/m de F.
In het weekend van 18-19-20 mei zijn er
ongeveer 1000 voetbal talenten te bewonderen.

Senioren
Uitslagen 6 mei 2012
Meterik 1
- Kronenberg 1
Blerick 5
- Meterik 2
Meterik 3
- Blerick 8
BVV'27 2
- Meterik 4

Meterik A1
Meterik A2
GFC'33 B2
Meterik C1
VCH D1G
Meterik D2
Meterik E1
United E4CO
Meterik F1
Meterik F2
Sparta a mF

aanv.
17.00
17.00
17.00

Korfbal
Programma
09-5 Peelkorf 5 – Vonckel Girls 2 20.00 uur
Sportpark IJsselsteijn
12-5 Odos F3 – Vonckel Girls F2
9.00 uur
Sportpark Hegelsom
12-5 Merels F1 – Vonckel Girls F1 9.45 uur
Sportpark Melderslo
12-5 VG/WH D1 – United D2
12.00 uur
13-5 Des 1 – Vonckel Girls 1
13.00 uur
Sportpark Vierlingsbeek

Door het groeiende aantal deelnemers kwam er
een aantal jaren geleden, op zaterdag en zondag
te weinig ruimte op de velden. Deze ruimte is
gevonden op de vrijdag- en zaterdagavond voor
de A en B teams, en zondag E en F Teams.
Hierdoor kon het aantal deelnemers verder uit
groeien.
Vrijdagavond trappen de A-teams om18.00 uur
het toernooi af.
Op zaterdagmorgen volgen de D-Teams,
s’middags de C-teams en s’avonds de B-teams.
Zondagmorgen beginnen de E-teams .
En tenslotte trappen de F-jes s’middags het
toernooi ten einde tijdens de finale wedstrijden.
Er zijn meer dan 60 bekers te verdelen, dus
jongens en meisjes laat jullie van je beste kant
zien.
Dus iedereen tot komend weekend op het
sportpark de Vonckel in de Meterik, en allemaal
veel sportief succes en kijkplezier toegewenst.
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Verslagen
Meterik sluit seizoen af met overwinning op
Kronenberg
Voor beiden teams stond er weinig op het
spel, voor Meterik alleen nog de eer om bij een
overwinning boven Kronenberg te eindigen in
de eindstand! Uiteindelijk behaalde Meterik
een zeer gelukkige 3-1 overwinning.
In de eerste helft had Kronenberg al het
meeste balbezit, volgens een fervent supporter
van de oranje mannen zelfs 98%, maar stichtte
weinig gevaar voor het doel van Stefan
Bouten. Meterik was met counters gevaarlijk
en scoorde al na 10 minuten de 1-0 via Davy
van de Bekerom. Dirk Muijsers scoorde na een
half uur met een bekeken schot zelfs de 2-0,
na een goede combinatie van Kris Cuppen en
Dirk van Rengs. Direct daarna redde Stefan
Bouten 2 keer na een mooie omhaal van een
Kronenberg aanvaller.
In de tweede helft kwam de zeer beweeglijke
Coen Jacobs in het veld en menig Meterik
supporter was niet gerust op een goede afloop
van de wedstrijd. De groen witte konden
slechts met kunst en vliegwerk een treffer
voorkomen waarbij man van de wedstrijd Paul
Heldens zelfs een twee tal keren op de lijn
redding moest brengen!
De A spelers Jeroen Wielens en Niels Houwen
leken met een snelle uitval de definitieve
beslissing te forceren maar Niels schoot in
kansrijke positie naast. Maar 10 minuten voor
tijd was de wedstrijd toch beslist. Dirk van
Rengs begon vanaf de vleugel aan een solo en
scoorde vanuit kleine hoek de 3-0. Maar vanaf
de aftrap liet de Meterik verdediging zich
verrassen en kon Rick Reinders beheerst de 31 binnen schieten. Kronenberg drong nog wel
aan, maar Meterik wist verder onheil te
voorkomen.
Voor de start van de competitie waren de
verwachtingen niet al te hoog gespannen,
mede gezien de minder goede voorbereiding.
Toch leek het een zorgeloos seizoen te
worden en werden met regelmaat de punten
gepakt. Met name na de ruime overwinning in
America dat nog ongeslagen was leek de weg
naar boven gevonden. Maar steeds meer werd
duidelijk dat het team verdedigend kwetsbaar
was, opbouwend en aanvallend te weinig
afdwong of te veel kansen miste, waardoor

zelfs degradatie in zicht kwam. De laatste
wedstrijd voor de winterstop werd bij United,
een van de degradatie kandidaten, een zeer
belangrijke overwinning behaald. Na de
winterstop werd die lijn doorgetrokken en 2
keer met een prima teamprestatie gewonnen.
Weer lag de weg naar boven open. Vervolgens
werd echter een kansloze nederlaag geleden
tegen America en sloeg de onzekerheid weer
toe. Uiteindelijk werd klasse behoud
afgedwongen door de wedstrijden tegen de
degradatiekandidaten te winnen. In de loop
van het seizoen is steeds meer duidelijk
geworden dat de selectie voor het 1e en 2e
elftal te smal was waardoor er weinig
alternatieven waren voor trainer Rick Bonten
bij schorsingen en blessures. Na de winterstop
werd er wekelijks een beroep gedaan op A
spelers, die het prima gedaan hebben. De
overgang van die spelers naar de senioren
bied extra perspectief voor het nieuwe
seizoen.
Blitterswijck 2 (of toch 1 ?) uit : altijd
lastig………..

BVV'27 2 - Meterik 4
11 - 2
Doelpuntenmakers Meterik 4 : Steef en
Lemmuuûh
Ondanks dat we 2 keer op een voorsprong
kwamen trokken we toch aan het kortste eind
en wisten we net niet te winnen deze vroege
zondagmorgen, waarin een negatieve hoofdrol
was weggelegd voor de scheidsrechter !!!. We
zullen maar zeggen dat Blitterswijck 1 hun
score in Romeinse cijfers schreef……..

Volharding C2 - Meterik C1
3-5
Onze voorlaatste competitiewedstrijd was
tegen Volharding C2. Na 2 minuten was de
eerste (gemiste) kans voor Meterik, maar in
de tegenaanval scoorde Volharding met een
losse flodder 1-0. Meterik herpakte zich snel
en na 1 minuut scoorde Piet al de 1-1. Hierna
was Meterik de betere ploeg. Er werd netjes
gevoetbald en iedereen hield zich goed aan
zijn taken. Dit leverde een aantal mooie
aanvallen op en ook verdedigend had Meterik
het onder controle. Nadat Pema een enorme
kans had gemist, scoorde Teun de terechte 12. Meterik bleef verzorgd voetballen en na een
mooie pass van Sjuul kon Nick alleen op de
keeper af en met een beheerste schuiver de 13 scoren. Hierna kregen we nog een aantal
mooi uitgespeelde kansen, maar net als de
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afstandsschoten troffen ze geen doel.
Volharding kreeg net voor rust nog een grote
kans, maar Bernard voorkwam met een sliding
op de lijn de 2-3. Na rust paste we ons aan
aan het weer, want het was niet best.
Volharding liep er een aantal keer goed
doorheen en te nauwernood werden een paar
tegengoals voorkomen. Een aantal jongens
zag er de noodzaak niet meer van in om met
hun man mee te lopen en elkaar te
ondersteunen en dat kunnen we als team niet
gebruiken. Gelukkig scoorde Marlon uit een
counter 1-4 en hoopte we dat we weer bij de
les zouden zijn. Maar niets was minder waar.
Mee terug verdedigen en een duel gedreven
aangaan was voor een aantal teveel gevraagd.
Het gladde veld en de stortregen hielp
trouwens ook niet mee. Volharding rook zijn
kans en reeg de kansen aaneen. De 2-4
ontstond via de kluts, en de 3-4 via een schot
van een behoorlijke afstand. Hierna moest er
toch wat gaan gebeuren en gelukkig stonden
een aantal jongens op. Rob liep zich helaas
twee keer vast op de keeper, maar leverde bij
een derde poging een afgemeten voorzet af
op Piet, die zich knap vrij speelde en beheerst
de bevrijdende 3-5 scoorde. Daarna was het
Volharding-verzet gebroken en speelde we de
wedstrijd goed uit. Een goede eerste helft
waarin iedereen taakbewust voetbalde en een
slechte tweede helft waarin een aantal jongens
op het natte veld maar wat aanmodderden. Al
met al een gelukkige, maar uiteindelijk toch
wel verdiende overwinning. We staan weer
tweede.
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