Nieuwsbrief

Jaargang 2 wk 38
19 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
Gevonden op de trainingshoek: Trainingspak,
jasje maat M en broek maat 176.

KANTINEDIENSTEN
19-09
21-09
22-09
22-09
26-09
28-09
29-09

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

Uitslagen 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

- Meterik 1
- SVEB 2
- Meterik 3
- America 5

4-2
4-2
1-6
3-1

Programma 19 september
Meterik 3
- vvVOS 9

20.00 uur

Programma 22 september
Meterik 1
- Holthees 1
Meterik 2
- SVOC 2
GFC'33 4
- Meterik 3
RKDSO 2
- Meterik 4

14.30 uur
11.00 uur
10.30 uur
11.00 uur

VETERANEN
21-09 Meterik
28-09 V.O.S.

- Melderslo
- Meterik

7-2
7-2
afg.
afg.
afg.
afg.

Programma zaterdag 21 september
EWC'46 A1 - Meterik A1
14:30/13:30
Meterik B1 - Venl Boys B2
14:30
Meterik C1 - Hegelsom C1
13:30
Montagn. C3 - Meterik C2
12:30
Meterik D1 - Venl Boys D4
11:00
Spc Irene E4 - Meterik E1
10:45/09:45
Meterik E2G - VVV'03 E4
09:15
Meterik F1 - Melderslo F1
09:15
Meterik F2 - Lottum F2
09:15

SENIOREN
Uitslagen
Egchel 1
Meterik 2
Melderslo 3
Meterik 4

1-3
afg.

aanv./vertr.
17.00
16.30/15.30
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VERSLAGEN
Egchel 1 – Meterik 1
Na de ruime overwinning een week eerder togen we
met volle moed naar het sportpark in Egchel, met de
wetenschap dat deze tegenstander wel iets meer
weerstand zou bieden.
Al in de 1ste minuut had Gijs van Rengs, Meterik op
een 1-0 voorsprong moeten brengen, maar miste
jammerlijk. Na een goede combinatie in de 5de
minuut, hadden de groen- witten wel wat meer geluk
in de afronding mogen hebben.
In de volgende 10 minuten was het een beetje
aftasten over en weer, een goed opkomende Jeroen
Heldens had daar verandering in kunnen brengen,
maar de eind-pass was onvoldoende om voor gevaar
te zorgen.
In de 15de minuut was het toch Egchel die op een 1-0
voorsprong kwam, het verkeerd inschatten van de
bal uit een corner door de keeper kwam Meterik
duur te staan.
Door deze tegenslag werd het spel wat onrustiger en
liet Meterik zich te gemakkelijk aftroeven in de duels,
door slap verdedigen kon Egchel in de 27ste minuut
de 2-0 op het scorebord zetten.
In de 29ste minuut volgde op goed doorzetten van
Huub Kleuskens een te slap schot van Gijs van Rengs,
en nog geen minuut later kwam Boi Geurts net te
kort om een goede diepte-pass van Dirk Muijsers af
te ronden.
Na goed doorkomen van Huub Kleuskens en dito
voorzet kon Gijs van Rengs met enig geluk de 2-1
inkoppen, dit zou de burger moed moeten geven,
maar door matig te verdedigen was de stand 1
minuut later alweer 3-1.

Voor rust moest Meterik ook de 4-1 toestaan na
halfslachtig wegwerken van de bal, kon Egchel
wederom makkelijk scoren.
In de beginfase van de 2de helft hield Stefan Bouten
met een goede redding Meterik op de been, hierna
was het Meterik die veel aandrong maar zich geen
echte kansen kon creëren. Egchel kon rustig
achteroverleunen en loeren op die paar kansen die
zich toch wel voordoen.
In deze fase waren de meeste kansen voor Meterik,
maar het was elke keer net niet, door het uitblijven
van het 2de doelpunt werd er al snel de lange bal
gehanteerd, terwijl in de kleinere ruimtes die
ontstonden een hogere balcirculatie wat meer
soelaas had kunnen bieden. De achterhoede moest
attent blijven, en door goed handelend optreden van
Tom Jenniskens en keeper kon erger worden
voorkomen.
In de 85 ste minuut alsnog een meevaller, de
toegekende strafschop was een buitenkansje, de niet
goed ingeschoten pingel werd in eerste instantie nog
gestopt door de Egchelse keeper, maar door attent
reageren van Quincy Rubie stond er toch 4-2 op het
scorebord, helaas te laat om nog meer af te dwingen.
Een zwaluw maakt nog geen zomer, dat is wel
duidelijk, maar veel momenten uit de voorbije
wedstrijden, bieden wel perspectief om steeds meer
te groeien in het spel.
A.s. zondag wederom een treffen met Holthees, na
de remise in de beker zullen beiden gebrand zijn op 3
punten.
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KORFBAL
Uitslagen 11 september
Vonckel Girls MW1 - Merselo MW1

6-3

Uitslagen 14 september
Oostrum A1
- Erica/OD/VG/Wh A2
VG/WH/OD/ER F2 - Peelkorf W2
VG/ Er/OD/Wh D1 - Blauw Wit (Ha) D1
VG/WH/OD/ER F1 - SV United F1
Be Quick A1
- Erica/OD/VG/Wh A1
Tovido 1
- ODOS/Er/VG/Wh 1

8-9
afgelast
afgelast
afgelast
10-11
10-5

Programma 18 september
Miko '76 MW1 - Vonckel Girls MW1 20:00
Sportpark Langenboomseweg, Mill
Programma 21 september
Merselo F1A - VG/WH/OD/ER F1
09:30
De Vloet, Merselo
ODOS E2 - Peelkorf mE2
10:00
Wienus, Hegelsom
Roka D1 - Vonckel Girls/ Er/OD/Wh D1
10:30
De Solberg, Beesel
ODOS/Er/VG/Wh E1 - Swift (V) E2 11:00
Wienus, Hegelsom
SVOC mF1 - VG/WH/OD/ER F2
13:00
De Heesakker, Oirlo
ODOS/Er/VG/Wh 2 - DOT (V) 2
11:00
Wienus, Hegelsom
ODOS/Er/VG/Wh 1 - Lottum 1
13:00
Wienus, Hegelsom

beter en de aanvallende acties waren scherper.
Linda zorgde doormiddel van haar 2de doelpunt
van de wedstrijd voor het eerste doelpunt in de
2de helft van onze kant. Maud pakte met een
wegtrekbal en een afstandschot nog twee fraaie
doelpunten mee. De eindstand is na 70 minuten
gekomen op 10-5! Doelpunten: Linda 2x, Maud 2x.
en Marloes Cox 1x.

Oostrum A1 – Erica/OD/VG/Wh A2
We kwamen met z’n allen aan in het regenachtige
Oostrum. Iedereen had zich omgekleed en we
begonnen met goede moed aan de wedstrijd. Er
waren heel veel pogingen maar de helft mislukte
helaas. We gingen met 5 -5 de rust in. Michelle had
er 2 gemaakt, Ankie 1 en Maud 2. Na de rust was
de regen al weer wat minder geworden. Nadat we
even hadden uitgerust konden we er weer
tegenaan. Jammer genoeg ging het eind 1e helft
begin 2e helft heftig aan toe. De scheidsrechter
floot niet voor alles maar we hebben toch 2
strafworpen gekregen. Sommige meisjes van de
tegenstanders deden aparte dingen om toch een
keer die bal in de handen te krijgen en die
pogingen lukte af en toe helaas. Na een heftige en
spannende 2e helft hadden we uiteindelijk toch
gewonnen met 9-8. In de 2e helft had Ankie nog 2
doelpunten gemaakt en Britt en Merlet nog 2.
Van Joyce Korver

Odos/Er/VG/Wh een maatje te klein voor
Tovido
De derde buitenwedstrijd was de wedstrijd Tovido
– Odos/Er/VG/Wh. We begonnen met een
vriendelijk ontvangst van de dames uit Esch, een
onbekende tegenstander. Helaas keken we na 15
minuten al tegen een 4-0 achterstand aan. Na een
time-out zijn we scherper de wedstrijd ingegaan.
We hadden verschillende mooie acties maar helaas
vielen er in de eerste helft maar 2 ballen in. Linda
en Marloes Cox zorgde voor deze 2 doelpunten. De
ruststand was hierdoor 6-2. In de 2de helft hebben
we meer weerstand geboden. Het verdedigen ging
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