Jaargang 4 wk 7
13 februari 2014

Nieuwsbrief
RKSV Meterik

Wij wensen Prins Koen, prinses Britt en de
adjudanten Koen en Niels en natuurlijk het hiele
booregezelschap “enne schônne carnaval” toe.

Kantinediensten
13-02
15-02
16-02
16-02
20-02
22-02
23-02
27-02
01-03

Toon en Paul Heldens
Geert
Annie, Kim en Nikki
Gé Janssen
Toon en William Hofmans
Ico
Annie, Kim en Silke
Annie en Niels Houwen
Sjraar

Programma zaterdag 22 februari
Start competitie
Wittenhorst A2 - Meterik A1
Meterik B1
- VVV’03 B1
Meterik C1
- Hegelsom C1
Meterik C2
- Oostrum C3G
Baarlo D2
- Meterik D1
Venray E3G
- Meterik E1
Meterik E2G
- SSS’18 E3G
Meterik F1
- Baarlo F2
Meterik F2 vrij

15:00
14:30
13:30
12:00
12:00
10:00
09:15
09:15

Start Trainingen Jeugd
De training voor de ABC-teams beginnen weer vanaf
10 feb. Een week later, vanaf 17 feb. begint de
training voor de DEF.
De competitie voor alle jeugdteams begint op 22 feb.

Senioren
Uitslagen 9 februari
SVOC 2
- Meterik 2
Meterik 3
- GFC'33 4
Meterik 4
- RKDSO 2

afg.
afg.
afg.

Programma 16 februari
Meterik 1
- Griendsveen 2
Meterik 2
- America 2
SV Lottum 3
- Meterik 3
Sparta'18 7
- Meterik 4

14.30 uur
11.00 uur
uitgesteld
10.00 uur

Programma 23 februari
BVV'27 1
- Meterik 1
Leunen 4
- Meterik 2
Meterik 3
- SVOC'01 3
Meterik 4
- SVEB 4

14.30 uur
11.00 uur
10.30 uur
uitgesteld

Programma 9 maart
Meterik 1
- RKPVV 1

14.30 uur

Veteranen
15-02 Meterik
- SVEB
22-02 Mierlo Hout - Meterik
vertrek: 15.30 uur.
08-03 SVV
- Meterik

Jeugd

17.00 uur
17.00 uur

Carnavalsavond gezamenlijke jeugdverenigingen
Vrijdag 14 februari is het weer zover, dan staat de
carnavalsavond van de gezamenlijke
jeugdverenigingen weer voor de deur. Deze avond is
voor iedereen die lid is van een Meterikse
jeugdvereniging, dus ook al ben je van de basisschool
af, jullie zijn ook nog welkom. Natuurlijk komen we
wel allemaal verkleed!
Ook dit jaar is deze avond weer, zoals andere jaren
bij café ’t Kruuspunt. We beginnen om 19.00 uur en
het zal tot 22.00 uur duren. De entree is gratis.
Onze prins Koen en zijn prinses Britt en de
adjudanten Koen en Niels zullen samen, met de raad
van elf en de dansmarietjes ook een bezoek brengen.
Zullen de winnaars van de Meterikse liedjesavond dit
jaar ook weer komen?
Reeds enkele jaren geleden zijn er een aantal regels
en wel de volgende; spuitbussen, confetti enz.
worden niet toegestaan, geweren en zwaarden ook
niet, ouders mogen de jeugd brengen maar worden
geacht niet daar te blijven (er is voldoende leiding
aanwezig), alle kinderen blijven tijdens deze avond
binnen. Natuurlijk is het mogelijk om uw
zoon/dochter eerder te komen halen, laat dit dan
even weten bij de aanwezige leiding. Voor de
kinderen is van alles te krijgen, van snoepzakje tot
drank. De eigenaar van ’t Kruuspunt hanteert jaarlijks
aangepaste prijzen voor ons, maar geef uw
zoon/dochter echter niet te veel geld mee want dat
kan alleen maar kwijtraken. Wij hopen dat we jullie
weer allemaal mogen begroeten vrijdag 14 februari
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a.s. op deze gezellige avond. Heeft u verder nog
vragen neem dan contact op met Chantal Nillesen
tel: 077-3987469

Korfbal
Uitslagen
5-2-2014
5-2-2014
5-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
8-2-2014
9-2-2014
9-2-2014

ODOS MW1 - Erica MW1
5-4
De Merels MW1 - VG MW1
16-9
Ajola/WilmaMW1 - WhorstMW1
Peelkorf C3 - Erica/Od/VG/WhC1 7-2
VG/WH/OD/ER F1 - SVOC F1b
6-9
Spes A1 - Erica/OD/VG/Wh A1 16-10
VG/WH/OD/ER F2 - SVOC mF1
JES D1 - VG/Er/Od/Wh D1
7-13
ODOS/Er/VG/Wh E1 - CorridorE2 1-2
Erica/Od/VG/Wh B1 - Spes B2
2-4
SVOC'01 A1 - Er/Od/VG/WhA2
12-8
OD/Er/VG/Wh 2 - De Treffers 2
7-6
ODOS/Er/VG 1 - ELKV/FLYNTH1 15-8

Programma
12-2-2014
Vonckel Girls MW1 - VIOS MW2 19:30
De Kruisweide, Sevenum
12-2-2014
Erica MW1 – Swift MW1
20:30
De Kruisweide, Sevenum
12-2-2014
Quick Up MW1 - ODOS MW1
21:00
Fitland, Mill
15-2-2014
VG/Er/Od/Wh D1 - Blauw Wit D1 9:00
t Haeren, Grubbenvorst
15-2-2014
Roka E1 - ODOS/Er/VG/Wh E1 10:00
De Schans, Reuver
15-2-2014
Erica/Od/VG/Wh C1 - Swift C2 10:00
t Haeren, Grubbenvorst
15-2-2014
Erica/Od/VG/Wh B1 - Aj/Wil B1 11:00
t Haeren, Grubbenvorst
15-2-2014
SportingST F1 - VG/Wh/OD/ErF1 11:00
Gymzaal Oostrum
15-2-2014
Erica/Od/VG/Wh A2 - Swift A2 12:15
t Haeren, Grubbenvorst
15-2-2014
VG/WH/OD/ER F2 – Or-Wit W2 12:45
Gymzaal Hegelsom
15-2-2014
Erica/OD/VG/Wh A1 – Or-WitA1 13:45
t Haeren, Grubbenvorst
16-2-2014
De Merels 2 - ODOS/Er/VG/Wh 2 13:15
De Berkel, Horst
16-2-2014
Odisco 1 - ODOS/Er/VG/WH 1 13:45
De Streepen, St. Oedenrode
Verslagen
ODOS/Er/VG/Wh 1 wint ook van rode
lantaarndrager ELKV
Afgelopen zondag speelde Odos 1 tegen ELKV uit
Etten-Leur. Dat is geen onbekende tegenstander

want ook eind vorig jaar zijn we elkaar reeds tegen
gekomen, dat resulteerde in een klinkende
overwinning. Ook vandaag mocht dit, kijkend naar de
ranglijst, verwacht worden. En dat zijn dan juist de
wedstrijden die het moeilijkst kunnen worden.
Wanneer in het begin van de wedstrijd de
doelpunten vallen dan speel je een lekkere pot. Als
dat echter uitblijft kan het erg lastig worden.
Odos begon in de bekende samenstelling. De start
van de wedstrijd ging goed want de ene na de andere
kans werd gecreëerd door de dames. De afwerking,
met name van de kansen kort bij de korf, was slecht
waardoor het toch nog 10 minuten duurde voordat
een 2-0 stand werd bereikt.
Verdedigend hadden we de zaken goed op orde
doordat we veel druk op de ballijnen gaven en
daardoor ELKV niet lekker in de wedstrijd kon komen.
Dit moet je dan proberen de hele wedstrijd vast te
houden. Dat lukte niet echt waardoor we nooit echt
een grote voorsprong konden opbouwen.
Ook aanvallend gingen we te veel op zoek naar
individueel succes. Terwijl je juist tegen zo’n
tegenstander vanuit je organisatie moet spelen en
lange aanvallen moet neerzetten.
In de pauze hebben we nog eens benadrukt dat we
vooral via het collectief de winst moesten zoeken. Dit
leidde er toe dat we ook nu na 10 minuten 3
doelpunten gescoord hadden. De stand was
ondertussen opgelopen naar 12-6.
De laatste 20 minuten werden rustig uitgespeeld en
de wedstrijd eindigde uiteindelijk op een 15-8
eindstand.
Door dit resultaat staan we nu op een 2e plaats 2
punten achter koploper Geko. Dat wordt ook onze
tegenstander wanneer we op 24 februari in de
Kruisweide om 14.45 uur de competitie kunnen
beslissen. Winnen volgende week tegen Odisco om
aansluiting te houden is de opdracht die we onszelf
stellen. We hopen dat er veel supporters aanwezig
zullen zijn om ons bij deze lastige opgave te steunen.
ODOS 2 maakt het zichzelf moeilijk maar wint wel
Deze zondag stond de nummer laatst op de ranglijst
als tegenstander op het programma voor
ODOS/Er/VG/Wh 2.
Belangrijkste opdracht was dus winnen. En soms is
dat moeilijker gedaan dan gezegd.
De eerste helft ging moeizaam maar toch werd er
met een voorsprong de rust bereikt: 5-2
Het eerste doelpunt na rust was ook voor de dames
in het rood-wit, maar daarna zakte het spel in elkaar
en werd de Treffers de ruimte geboden om zich terug
in de wedstrijd te vechten.
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Hierdoor werden de laatste 5 minuten nog
zenuwslopend spannend, maar uiteindelijk werd er
toch met 7-6 gewonnen.
Doelpunten werden gemaakt door Marijn 3x, Lotte
2x, Evelien en Pieta 1x
Erica A2 weet verrassend te winnen
We begonnen goed en fel aan de wedstrijd, toch was
SVOC ons voor met een doorloopbal dit maakte de
stand 1-0. Vlak daarna maakte Merlet het 1-1 met
een afstand schot. Het duurde niet lang voordat we
nog twee punten maakte met twee mooie schoten
van Lynn. Er werd een tijdje niet gescoord, toch lukte
het SVOC om er een stand van 3-3 van te maken met
een doorloopbal en een kleine kans voor de korf. Hier
maakte Lynn snel een verandering in met een
doorloopbal, waardoor de scoren op 3-4 kwam. Voor
rust maakte Lynn nogmaals een doorloop de stand
kwam op 3-5. We maakt een goede start na de 2e
helft en maakte er 3-6 van met een doorloopbal van
Merlet. Dit zetten we door met 3 doelpunten
Michelle, Lynn en Lotte. Het volgende doelpunt liet
even op zich wachten maar er kwam uiteindelijk een
afstandschot van SVOC. Merlet maakte er vervolgens
4-10 van. SVOC maakte een kleine inhaalslag van 2
punten met een doorloopbal en strafworp. Hierdoor
kwam de stand uit op 6-10. Daarbij lieten wij het niet
bij zitten, Michelle maakte een doorloopbal, de stand
werd 6-11. Vlak daarna scoorde SVOC met een
afstandschot, de stand kwam op 7-11. De wedstrijd
duurde niet meer lang maar, Maud maakte een
doorloop bal. Het werd hierdoor 7-12. In de laatste
minuut wist SVOC er nog 8-12 van te maken, hiermee
liep de wedstrijd tot een eind. Dit zorgde voor een
overwinning
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