Nieuwsbrief

Jaargang 2 wk 37
12 september 2013

RKSV Meterik
JEUGD

ALGEMEEN
Zoals jullie allemaal hebben kunnen zien zijn wij druk
bezig met het opknappen van de kantine. Voor een
fotocollage zijn we nu op zoek naar foto’s, met name
foto’s uit het verleden. Mocht iemand foto’s hebben
dan kun je contact opnemen met Marièl, 3987522 of
secretaris@rksvmeterik.nl

KANTINEDIENSTEN
12-09
14-09
15-09
19-09
21-09
22-09
22-09
26-09
28-09
29-09

Toon en Huub Kleuskens
Sjraar
Britt, Mirthe en Luc
Toon, Jarno Mooren en Dirk Muijsers
Marièl
Annie, Kim en Karlijn
Jeroen Smedts en Chiel Smulders
Annie, Emiel Peeters en Roel Ramaekers
Saskia
Karin, Esther en Nikki

Programma zaterdag 14 september
Meterik A1
- FCV-Venlo A1
Sparta B2
- Meterik B1
Meterik C1 Vrij
Meterik C2
- GFC'33 C3
vvVOS D1G
- Meterik D1
Meterik E1
- SV Venray E5
Meterik E2G
- FCV-Venlo E8
SV Lottum F1
- Meterik F1
SVOC'01 F2G
- Meterik F2

2-3
2-5
1-9
5-0
2-13
5-6
1-3

14:30
15:00/14:15
13:30
11:30
09:15
09:15
10:00/09:15
11:00/10:15

KORFBAL

SENIOREN
Uitslagen
Meterik 1
Hegelsom 2

Uitslagen zaterdag 7 september
Ysselsteyn A1
- Meterik A1
Arcen/RKDSO C2 - Meterik C2
Meterik D1
- VCH D1
Belfeldia E1
- Meterik E1
Hegelsom E2G
- Meterik E2G
Meterik F1
- SVOC'01 F1
Meterik F2
- United/BVV F4

- SVS 1
- Meterik 2

8-0
2-3

Programma 12 september
Meterik 3
- vvVOS 9

18.30 uur

Programma 15 september
Egchel 1
- Meterik 1
Meterik 2
- SVEB 2
Melderslo 3 - Meterik 3
Meterik 4
- America 5

14.30 uur
11.00 uur
10.30 uur
10.30 uur

VETERANEN
14-09 Venl.Boys
21-09 Meterik
28-09 V.O.S.

- Meterik
- Melderslo
- Meterik

aanv./vertr.
17.00/16.00
17.00
16.30/15.30

Trainingen
Jeugd
F3/F2: dinsdag 18.30-19.30 Meterik
F1:
dinsdag 18.00-19.00 Meterik
E2 (4 tal): dinsdag 18.00-19.00 Hegelsom
E1 (4 tal): dinsdag 18.00-19.00 Hegelsom
E1 (8-tal): dinsdag 18.00-19.00 Hegelsom
D1:
dinsdag 18.15-19.15 Meterik
C1:
dinsdag 18.30-19.30 America
B1:
dinsdag 18.30-19.30 America
A1/A2: dinsdag 19.30-21.00 America en
donderdag 18.45-20.00 America
Senioren
Sen 1/ 2 dinsdag en donderdag
20.00-21.30 Hegelsom
Midweek woensdag 19.00-20.00 Meterik
Uitslagen
HBSV MW1 - Vonckel Girls MW1
ODOS/Er/VG/Wh 1 - Flash 1
ODOS/Er/VG/Wh 2 - SVSH/KSV 3
Erica/OD/VG/Wh A1 - Emos A1
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7-8
7-10
10-6
10-6

Erica/OD/VG/Wh A2 - SVOC '01 A1
Erica/OD/VG/Wh B1 - United B1
Erica/OD/VG/Wh C1 - De Peelkorf C3
KSV D2 - Vonckel Girls/ Er/OD/Wh D1
ODOS/Er/VG/Wh E1 - De Merels E1
VG/WH/OD/ER F1 - Lottum F1

6-5
2-8
0-2
0-20
2-0
2-2

Programma
Woensdag 11-9
Vonckel Girls MW1 - Merselo MW1 20:00
De Vonckel, Meterik
Zaterdag 14-9
Oostrum A1 - Erica/OD/VG/Wh A2 9:30
Sportpark De Spar, Oostrum
Roka C1 - Erica/OD/VG/Wh C1
9:30
De Solberg, Beesel
Roka B1 - Erica/OD/VG/Wh B1
10:45
De Solberg, Beesel
VG/WH/OD/ER F2 - Peelkorf W2 11:00
De Vonckel, Meterik
VonckelGirls/Er/OD/Wh D1 - BlauwWit (Ha)D1 12:00
De Vonckel, Meterik
VG/WH/OD/ER F1 - SV United F1 12:00
De Vonckel, Meterik
Be Quick A1 - Erica/OD/VG/Wh A1 15:00
t Duintje, Nuland
Zondag 15-9-2013
Tovido 1 - ODOS/Er/VG/Wh 1
ESCH, Esch

13:00

VERSLAGEN
Meterik legt SVS op de pijnbank.
De groen-witte zijn overtuigend begonnen aan de eerste wedstrijd in de 6e klasse.
SVS uit Stevensbeek werd met duidelijke cijfers verslagen 8-0. Gé Ummenthun de nieuwe trainer, die al 38 jaar
in het trainersvak zit, kan terug zien op een geslaagde start van het seizoen. De spelers lijken het plezier weer
terug te hebben mede gezien het vertoonde spel en de saamhorigheid na afloop met de hele selectie.
In de eerste helft gaf Meterik helemaal niets weg en hield de tegenstander ver van de goal. Keeper Stefan
Bouten hoefde slechts een keer opgelucht adem te halen toen de bal rakelings werd naast gekopt. Voor de rest
was het Meterik dat het spelbeeld bepaalde. Met gedreven spel werd de aanval gezocht en diverse kansen
werden gecreëerd. Vooral Dirk van Rengs had een 3 tal keren de openingstreffer op de schoen liggen maar hij
schoot 2 keer voorlangs en 1 keer recht in de handen van de keeper. Langs de lijn werd al de parallel getrokken
met Oranje, wij de kansen missen en zij uit een counter scoren! Maar Dirk van Rengs dacht daar na ongeveer
een half uur anders over en zocht met een prima pass de vrijstaande Boi Geurts en deze scoorde beheerst de 10. Een paar minuten later bracht Boi vleugelspeler Gijs van Rengs in stelling en die kogelde na een paar
kapbewegingen de 2-0 in het “netje”. Voor de rust werd de stand nog opgevoerd naar 4-0. Dirk van Rengs
soleerde door de SVS verdediging en liet de keeper kansloos en Dirk Muijsers zag de keeper ver voor zijn goal
staan en scoorde met een fraaie lob.
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De tweede helft moest Meterik eerst wat rust zoeken in het spel door een wissel achterin, maar al snel
hervonden de groen-witte hun ritme. Dirk van Rengs, toverde een mooi hakbal tevoorschijn en leek even later
ook met een lob te gaan scoren, maar de keeper kon de bal weg slaan. Vervolgens was het voor Boi Geurts
echter heel eenvoudig om de 5-0 binnen te tikken. Boi gaf even later een strakke voorzet op Gijs van Rengs die
net iets eerder bij de bal was dan de keeper en de 6-0 liet aantekenen.Bij deze actie raakte de keeper
geblesseerd en moest het veld verlaten met een hoofdwond. De wedstrijd was al lang gespeeld en door het
inbrengen van diverse wisselspelers werd het spelbeeld steeds rommeliger.SVS kwam nu vaker bij de goal van
Stefan Bouten maar deze hoefde slechts een keer een doorgebroken speler van scoren af te houden. Het
slotakkoord was weer voor Meterik. Dirk van Rengs kopte eerst een corner van Leon Sijbers beheerst binnen en
tenslotte liet hij met een bekeken lob de invalkeeper kansloos.
SVS was een maat te klein voor Meterik en lijkt een van de zwakste tegenstanders te zijn.
Komende zondag zal er veel meer tegenstand zijn van Egchel dat vorig seizoen ook uit de 5e klasse is
gedegradeerd. De oranje mannen van trainer Peter Peeters zullen na de verrassende en grote nederlaag van
afgelopen zondag tegen Someren-Heide, uit zijn op eerherstel en keihard knokken voor de eerste punten!
Odos/Er/VG/Wh 1 laat de punten liggen
Odos/Er/VG/Wh 1 speelde zondag de 2e wedstrijd van het seizoen 2013/2014 tegen Flash uit Den Dungen. Het
was dan ook een andere wedstrijd dan de wedstrijd van vorige week.
De 4- 3 voorsprong bij rust kon in de tweede helft niet vastgehouden worden. Odos/Er/VG/Wh 1 verloor
uiteindelijk geflatteerd met 7-10.
Het eerste doelpunt was van Flash en viel al in de eerste aanval. Na tien minuten had Odos/Er/VG/Wh weer
orde op zaken gebracht, een afstandschot en een standaardopening zorgden voor de 2-1 voorsprong voor
Odos/Er/VG/Wh.
Daarna had Odos/Er/VG/Wh veel moeite met het combineren en het creëren van kansen. Door het harde
werken konden de dames toch nog met een 4-4 stand gaan rusten.
In de 2e helft pakte Flash met een afstandschot een 4-5 voorsprong. Met enkele goede combinaties zorgde
Odos/Er/VG/Wh voor een ommekeer en pakte 2 punten voorsprong, 7-5.
Odos/Er/VG/Wh had met nog 7 minuten spelen de beste troeven in handen. Echter Flash had het beste voor
het laatst bewaard en maakte in de twee volgende aanvallen de stand weer gelijk.
Met een afstandschot nam Flash weer een voorsprong, 7-8. Met nog twee minuten op de klok was het voor
Odos/Er/VG/Wh alles of niets. Echter pakte dit fout uit en Odos/Er/VG/Wh verloor met 7-10.
Scores: Lisette 2x Marloes C 2x Chantal 1x , Kristy 1x, Bo 1x
Odos/Er/VG/Wh 2 – SVSH 3 10-6
Het was zo ver. Het 2e team van de 4 samenwerkende verenigingen stond voor het eerst in competitieverband
op het veld.
De competitiestart was in Hegelsom tegen een ook onbekende tegenstander, SVSH uit Someren-Heide.
Vanaf het begin nam Odos/Er/VG/Wh het initiatief.
Met een gevarieerd aanvalsspel werd de vijandelijke korf gezocht. Dit resulteerde na twintig minuten in een 1-3
voorsprong.
Hierbij werden ook nog een aantal riante kansen gemist.
In het verdere verloop van de eerste helft wisten de dames uit Someren-Heide zich toch weer in de wedstrijd te
knokken waardoor er bij rust een stand van 4-2 op het scorebord stond.
Na de rust ging alles weer voorspoedig voor Odos/Er/VG/Wh .
Er werd weer een voorsprong van drie doelpunten gepakt, 6-3 . Na deze fase van de wedstrijd waren beide
teams gelijkwaardig aan elkaar en wisten ieder twee keer de korf te vinden 8-5.
De laatste 10 minuten waren voor Odos/Er/VG/Wh die met enkele fraaie doelpunten voor een 10-6 eindstand
zorgden.
Doelpunten waren van: Pieta 3x, Britt 3x, Marijn 2x, Wendy 1x, Bo 1x,
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