Nieuwsbrief

Jaargang 2 wk 21
23 mei 2013

RKSV Meterik
Agenda
Afsluitavond

24.25.26-05 Jeugdtoernooi
31-05 F-weekend
02-06 FamilieVriendenToernooi
03-06 Jaarvergadering jeugd
07-06 BBQ jeugdleiders

Afgelopen vrijdag was de afsluitavond voor alle
senioren leden en de A-jeugd.
Het was een gezellige avond waar we lekker
hebben gegeten en gedronken.

FamilieVriendenToernooi
Inschrijvingstermijn is afgelopen. Binnenkort
volgt de indeling en het programma. Houd onze
site in de gaten.

Kantinediensten

Ook namen we afscheid van de trainer, Rick
Bonten. Na het dankwoord van de voorzitter nam
Rick de microfoon ter hand en dankte op zijn
beurt de stafleden van de selectie.

Senioren
- Wittenhorst 8

Programma 16 mei
Meterik 4
- SV Venray 10

2-1

afg.

Ook werden de prijzen voor de mispoes
uitgereikt door de voorzitter van de jeugd. Het
bedrag wat met de mispoes wordt opgehaald
komt ten goede aan onze eigen jeugdafdeling.

17:00

En als laatste kwam de uitverkiezing van
sportman van het jaar aan bod. Onderstaand
kunt u lezen wie dat is geworden.

Veteranen
Programma
01-06 Meterik

Frans Janssen stopt na dit seizoen als sponsor
van ons 4e elftal.
Peter Jacobs stopt als kantinemedewerker.

25-05 Saskia
01-06 Marieke

Uitslag 14 mei
Meterik 3

Tijdens deze avond hebben we afscheid
genomen van 3 leden.

- Sparta

Korfbal
Uitslagen
Vonckel Girls 2 – Roka 2
E1 Combi – Gazelle E1

6-5
7-0

Programma,
de laatste wedstrijden van dit seizoen
22-5 Olympia 4 – Vonckel Girls 2
20.00 u
Sportpark Ommel
25-5 E1 Combi – Swift E2
11.00 u
Sportpark Hegelsom
25-5 De Peelkorf D3 – D1 combi
10.00 u
Sportpark IJsselsteijn
25-5 C1 Combi – Swift C2
11.00 u
Sportpark America
26-5 Ajola 1 – Vonckel Girls 1
10.30 u
Sportpark Landhorst
29-5 SVSH 5- Vonckel Girls 2
19.30 u
Sportpark Someren Heide
26-5 Ajola 1 – Vonckel Girls 1
10.30 u
Sportpark Landhorst
29-5 SVSH 5- Vonckel Girls 2
19.30 u
Sportpark Someren Heide
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Jeugd
Jeugdvoetbaltoernooi RKSV Meterik
In het weekend van 24-25-26mei organiseert
RKSV Meterik wederom haar jaarlijks
Jeugdvoetbaltoernooi op sportpark “De Vonckel”
te Meterik. Het toernooi wordt al sinds 1961
georganiseerd. In de eerste jaren alleen maar
voor A-teams maar momenteel zijn ook alle
andere junioren teams en 7-tallen van de partij.
Dit jaar heeft het toernooi een internationaal
tintje. Er heeft zich namelijk ook een Duits team
ingeschreven voor het A-toernooi. Dit geeft
natuurlijk een extra stimulans voor zowel
organisatie als de spelers om het op te nemen
tegen onze Oosterburen.
Er hebben zich in totaal 25 verenigingen
ingeschreven die goed zijn voor een totaal aantal
van 85 teams. Dit is een record aantal
deelnemers en het doet ons als jeugdafdeling
van RKSV Meterik deugd dat er zoveel teams
deelnemen aan ons Jeugdtoernooi. Dit betekent
dat er in het betreffende weekend zo’n 1000
spelers in Meterik de “groene mat” zullen
betreden om hun beste beentje voor te zetten.
Als toernooi organisatie hebben we natuurlijk
geprobeerd een zo competitief mogelijke indeling
te maken waarbij de deelnemende teams aan
elkaar gewaagd zijn, zodat er voor iedereen een
plezierig en sportief toernooi gespeeld kan
worden. Meer informatie en een overzicht van
alle ingeschreven teams kunt U terugvinden op
de website
http://www.rksvmeterik.nl/jeugdtoernooi-2013
Het toernooi programma is als volgt:







Vrijdagavond 24 mei :
(aanvang 18.00 uur)
Zaterdagmorgen 25 mei:
(aanvang 09.00 uur)
Zaterdagmiddag 25 mei:
(aanvang 13:30 uur)
Zaterdagavond 25 mei:
(aanvang 18.00 uur)
Zondagmorgen 26 mei:
(aanvang 09.00 uur)
Zondagmiddag 26 mei:
(aanvang 13.30 uur)

A-toernooi
D-Toernooi
C-Toernooi
B-Toernooi
E-Toernooi
F-Toernooi

A-Toernooi Kerkrade
Afgelopen zaterdagmiddag vertrok onze A1
richting Kerkrade, voor deelname aan een
internationaal toernooi. Het weer was goed en de
jongens hadden er zin in. Opvallend was wel dat
het stil was op de heenreis, misschien dat dit
kwam door de gezellige afsluitavond van onze
club op vrijdagavond?
De eerste wedstrijd begon al goed, geen
tegenstander. Dit kwam omdat de organisatie
door verschillende afzeggingen, het schema op
het allerlaatse moment nog had gewijzigd.
De eerstvolgende wedstrijd werd kansloos
verloren. We hadden toen al in de gaten dat we
de 1e plaats wel konden vergeten. Dus gingen
we maar voor de fairplay beker. Scheidsrechters
werden uitbundig bedankt, er werd gezongen,
gedanst, en er werden zeer weinig overtredingen
gemaakt. Alhoewel dit laatste wel soms lastig
was, vooral tegen enkele Duitse tegenstanders.
Een ander doel was, om toch minstens 1x te
scoren. Dit was de A1 van vorig jaar nl. niet
gelukt. Na 3 verloren en voor ons doelpuntloze
wedstrijden, moest het er in de laatste wedstrijd
dan toch van komen. Er zou gescoord moeten
worden. Dus werd alles op de aanval gezet. En
warempel, het gebeurde!! 1-0 voor de groenwitten!. En dit zonder de vantevoren gedane
toezegging van de tegenstander, dat ze ons wel
zouden laten scoren….
Helaas konden we de 1-0 niet vasthouden, en
werd het 1-1.
Blijkbaar hadden onze inspanningen voor de
fairplay-beker succes. Want de jongens werden
door de toernooileiding al benaderd met de
mededeling dat ze niet meteen naar huis
moesten gaan, maar moesten wachten op de
prijsuitreiking. Net voor de prijsuitreiking kregen
Gerry nog een telefoontje van de toernooileiding,
met de vraag of we nog aanwezig waren . Dus
het was geen echte verrassing meer dat onze
captain Anne eventjes later op het hoofdpodium
stond om de felbegeerde bokaal in ontvangst te
nemen.
Moe maar voldaan keerden de A1 dus met een
beker richting Meterik.
Jongens allemaal bedankt, het was een
sportieve en schitterende middag.

Wij zien er naar uit, U te mogen ontmoeten op
het jeugdvoetbal toernooi van RKSV Meterik op
sportpark “De Vonckel”.
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Sportman van het jaar
Seizoen 2012/2013
Een verenigingsmens dat met hart en ziel
klaar staat voor rksv meterik
zijn roots liggen in de meterik
Zover wij weten zelf geen actieve sporter en ook nooit geweest
hij krijgt wekelijks zijn beweging langs de lijn
en zet met grote regelmaat voetballers buiten spel
heeft vorig jaar abraham gezien maar is altijd bij de jeugd blijven hangen
desondanks zorgde hij wel voor versterking bij de senioren
Diverse jaren actief als coach bij de jeugd
heeft als leider diverse kampioenschappen binnengehaald, zelfs soms tweemaal per
seizoen
Ook bestuurlijk wordt een steentje bijgedragen
en dat al 16 jaar
draagt bij aan de dagelijkse nieuwsvoorziening van onze vereniging en zorgt voor
de regionale bekendheid
is de maker van het digitale gezicht van onze club

Sportman van het jaar

NOUD MOOREN
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