Nieuwsbrief

Jaargang 3 wk 49
5 december 2013

RKSV Meterik
Agenda
07-12
30-12
04-01
05-01
16-01

Kerststerren/azalea actie
Kaartavond
Speurtocht F-jeugd
Nieuwjaarsbijeenkomst
Speciale activiteit

Op donderdag 5 december komt Sinterklaas
Daarom is er voor iedereen GEEN trainen, helaas.
Ook het kantinepersoneel wordt ontheven van hun
plicht
En daarom is de kantine dicht.
Maar de conditie van de selectie moet op peil worden
gebracht
Dus die trainen op vrijdag om half acht.
Om 21:00 uur worden de leiders van de senioren
verwacht
En worden de opstellingen weer bedacht.
Wij wensen iedereen een fijne pakjesavond.

Kantinediensten
07-12
08-12
08-12
12-12
14-12
15-12

Jan Driessen
Annie, Esther, Nikki en Eddie
Koen Lemmen
Toon, Davy vd Bekerom en Bryan v Berlo
Robert
Karin en Kim

Senioren
Uitslagen
Hegelsom 1
Meterik 2
Sparta'18 6
Sporting ST 6

- Meterik 1
- SV Venray 5
- Meterik 3
- Meterik 4

Programma 8 december
Meterik 1
- SVSH 1
Meterik 2
- DEV-Arcen 3
America 3
- Meterik 3
SV Lottum 4
- Meterik 4

1-1
1-1
3-7
0-6

14.30 uur
11.00 uur
09.30 uur
12.00 uur

Verslagen
Hegelsom en Meterik in evenwicht
Na een vooral in de tweede helft een bij vlagen te
harde wedstrijd eindigde deze derby in 1-1. Meterik
begon, na de ruim gewonnen wedstrijd tegen SVSH,
een oer gezellige sinterklaas- pullenavond en het
nieuws dat Gé Ummenthun ook het volgend jaar
trainer is bij de groenwitte, met een heel goed gevoel

aan de wedstrijd. De verwachtingen waren hoog
gespannen!
Hegelsom startte furieus en zette Meterik vanaf de
aftrap onder druk en kwam in de tweede minuut al
op voorsprong. De Meterik verdedigers stonden erbij
en keken ernaar! In eerste instantie kwam de bal via
de paal terug het veld in. Maar een Hegelsom speler
kon de bal weer aannemen, in alle rust voorzetten en
Rik Huijs kon geheel vrijstaand binnen tikken. Dit was
een koude douche voor de groenwitte maar ze
zochten steeds meer de aanval. Hegelsom ging
achteruit voetballen, gaf weinig ruimte weg en
scoorde zelfs de 2-0 via een counter. Deze goal werd
vanwege buitenspel door scheidsrechter Verheijen
uit Panningen afgekeurd. Meterik had het beter
verzorgde spel maar werd zelden gevaarlijk alleen
een afzwaaier van Boi Geurts is vermeldenswaardig.
Pas vlak voor de rust kwam de verdiende gelijkmaker
op het scorebord: Tom Verbong speelde zich knap
vrij en lepelde de bal in de kruising!
Was de eerste helft een gezapige vertoning, in de
tweede helft bracht Hegelsom “vuur” in de strijd,
waardoor Meterik geen ruimte meer kreeg en in de
verdediging werd gedrongen. Dit resulteerde in een
tweetal goede kansen voor de roodwitte. Eerst kopte
een aanvaller geheel vrijstaand over en na een uur
schoot de super snelle spits vanuit vrijstaande positie
tegen de onderkant van de lat, waarna Stefan Bouten
redding kon brengen. In het laatste half uur onttrok
Meterik zich aan de druk en leek op voorsprong te
komen. Maar Boi Geurts was niet overtuigend
genoeg om vrij voor de keeper zijn actie doeltreffend
af te ronden. Vervolgens zocht Gijs van Rengs de
ruimte en speelde Kris Cuppen goed aan, deze kapte
zijn tegenstander uit maar schoot de bal vlak
voorlangs. Hegelsom bracht steeds meer fysieke
middelen in de strijd om het puntje in Hegelsom te
houden. Uiteindelijk lukte dat en bleef de verdiende
1-1 op het scorebord staan.
Pullenavond
Op donderdag 28 november j.l. vond er een
pullenavond plaats in onze sportkantine. Na de
intensieve trainingen konden onze leden hun dorst
lessen in de kantine, alwaar het goudgele gerstenat
ditmaal eenmalig in pullen verkrijgbaar was. De
kantine was dan ook tot op de laatste plek bezet.
Aangenaam verrast werden we nog door een
bezoekje van de Sint (uit het verre oosten) en 2 van
z’n Pieten genaamd Piet Mombassa en Piet Kunta.
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Nadat de Goed Heiligman eerder op de avond onze
jongste telgen van de vereniging had bezocht, was
het hem blijkbaar zo goed bevallen dat hij alweer snel
terugkeerde op ons sportpark.
De Pieten hadden het afgelopen jaar hun oren goed
te luister gelegd zodat de Sint enkele personen kon
belonen dan wel bestraffen……., dit leverde dan ook
vele komische en hilarische momenten op.
Na dit bliksembezoek vertrok de Bisschop uit Myra
weer snel want hij had nog een afspraak staan bij een
andere club…..
Het feestje in de kantine werd hierna nog vrolijk
verder gezet tot in de late uurtjes….
Al met al een zeer geslaagde en gezellige avond.
Foto’s van deze avond zijn te vinden op het
fotoalbum op de site.

Veteranen
Programma
07-12 UDI’19

- Meterik

aanv. / vertr.
17.00 / 15.45

Jeugd
Uitslagen zaterdag 30 november
Meterik A1 - America A1
Montagnards B1
- Meterik B1
Blerick C2
- Meterik C1
Volharding C3G
- Meterik C2
Meterik D1 - Oostrum D2G
Meterik E1 - FCV-Venlo E3
Meterik E2G - Sparta'18 E8M
HRC'27 F1G - Meterik F1
SSS'18 F5
- Meterik F2
Programma zaterdag 7 december
(Inhaalprogramma)
Meterik C1 - IVO C2
Meterik C2 - Melderslo C2G
Leunen D2G - Meterik D1
Meterik E1 - MVC'19 E4
Irene E9
- Meterik E2G
Meterik F1 - EWC'46 F1
Meterik F2 - GFC'33 F3G

0-5
3-1
1-1
0-18
4-1
4-12
12-0
2-1
1-3

13:30
13:30
11:30
09:15
08:45 / 08:00
09:15
09:15

Verslagen
Meterik E2 wint van Sparta meiden 12-0
Voor het eerst stonden er meer meiden dan
jongens in het veld, we moesten nl tegen Sparta
meiden uit Sevenum.
We kregen veel kansen om een goal te maken en
dat lukte uiteindelijk ook bij rust stond het nog
maar 4-0.

Na enkele positie wisselingen in het veld begonnen
we aan de tweede helft, weer kregen we veel
kansen en scoorde er flink op los.
Het leek wel af en toe pakjes morgen zoveel
kansen kregen we.
Meiden/jongens met de einduitslag van 12-0 veel
goals gemaakt maar met meer overleg en beter
overspel, hadden het er nog veel meer kunnen
zijn.
Een fijne sinterklaas van jullie 3 coaches.
Montagnards B1 – Meterik B1
Bizar, zo kan deze wedstrijd het best worden
samengevat. In de beker hadden we nipt maar
verdiend van de fysiek sterke ploeg uit Bergen
(maar liefst 5 dispensatie-A-spelers) verloren, dus
we waren gewaarschuwd. Een wedstrijd mag best
fysieke duels bevatten, en een beetje strijd is
wenselijk, maar wat te doen als een scheidsrechter
voor één team geen grens hanteert en het ander
team steeds benadeelt ? Al na vijf minuten werd
Rob na een grove charge uit de wedstrijd
geschopt. En de scheidsrechter deed of zijn neus
bloedde. Ook toen Bart, onder de ogen van deze
man, bij zijn keel werd gegrepen trad deze man
niet op. Integendeel, Bart kreeg een standje. En zo
ging het maar door. Na 20 minuten kwam de leider
van Bergen zijn excuses aanbieden voor het
belachelijke gedrag van deze scheidsrechter.
Helaas scoorde na 25 minuten Bergen uit een
misverstand achterin bij ons 1-0. In de 33 minuut
ontweek Piet, na al eerder een aanslag te hebben
ontweken ( 100% “112″ als hij was geraakt), een
vliegende tackel en gaf een perfecte voorzet op de
inlopende Bernard, die zeer overtuigend
binnenschoot. Met zichtbare tegenzin werd dit
doelpunt goedgekeurd, 1-1. Enkele minuten later
werd dezelfde Bernard bij een doelpoging vol in de
rug geduwd, maar de spreekwoordelijke neus van
de alsmaar pedantere scheidsrechter bloedde nog
steeds. Een niet-achterbal werd corner, en de ene
na de andere Meterikspeler kreeg van de scheids
een standje, en alles werd in Bergens voordeel
beslist. De 2e helft hetzelfde verhaal. Nadat een
Bergenspeler werkelijk meters buitenspel de bal
ontving negeerde de scheidsrechter het
vlagsignaal en liet gewoon doorspelen. Bergen liet
deze buitenkans echter onbenut. Wat volgde was
geen voetbalwedstrijd tegen Montagnards, maar
een kwestie van zo schadeloos mogelijk deze
verloren middag doorkomen. Het had allemaal
niets meer met voetbal te maken. Fikse
overtredingen op onder andere Bernard en Bart
werden nog weggewimpeld (misschien te dicht bij
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Montagnardsgoal?) en het was duidelijk dat hier
geen eer meer te behalen was. Gelukkig hielden
ook de Montagnardsspelers zich de 2e helft nog
enigszins in, want dit had gigantisch uit de hand
kunnen lopen. Na afloop kwam de coach en
jeugdcoördinator van Bergen met het schaamrood
op de kaken oprecht hun excuses aanbieden voor
deze wanvertoning. Voor wat het er nog toe doet,
de einduitslag was 3-1. Trots op onze jongens, dat
die zich op deze middag niet gek hebben laten
maken. Rob, Marlon, Giel, Nick en Tom, sterkte
met de blessures. Maar o, o, o, wat moet die man
zich schamen.
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