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15 mei 2014

RKSV Meterik
Agenda
16-05
23-05
24-05
25-05
01-06

Afsluitavond
Jeugdtoernooi A-teams
Jeugdtoernooi BCD
Jeugdtoernooi EF
Familie Vrienden Toernooi

Kantinediensten
15-05 Toon en Leon Sijbers
17-05 Marieke
22-05 Toon, Fer Smulders en Niels vd Vight
24-05 Jan

Senioren
Uitslagen
Meterik 2
Meterik 1

- America 2
- SV Brandevoort 1

1-0
8-1

Verslag Meterik 1
De weersomstandigheden een wereld van verschil
met een week eerder, het belang nog steeds groot,
misschien rechtstreeks promotie?
Om dit te realiseren moest Meterik in ieder geval zelf
winnen, het was duidelijk dat de mannen van Gé
Ummenthun geen aansporing nodig hadden,
het team van Brandevoort had duidelijk de intentie
om niet geslacht te worden en hield veel spelers
achter de bal.
In het eerste kwartier deelde Meterik wat speldenprikjes uit, de eerste grote kans kwam op naam van
Dirk van Rengs die de keeper probeerde te omspelen,
wat mislukte.
Enkele minuten later, is het toch raak, Gijs van Rengs
kapt en draait binnen de zestien meter, en zet broer
Dirk vrij voor de keeper 1-0.
De 2-0 is er een uit het boekje en de mooiste van de
wedstrijd: een aanval die begint bij de keeper van
Meterik en over diverse schijven met een keer raken,
spits Dirk van Rengs bereikt, die hier wel raad mee
weet.
De wedstrijd was nu al gespeeld, maar de spelers van
Meterik wilden het trouwe publiek bedanken en
namen geen genoegen met deze stand. Na enkele
gepareerde aanvallen van Meterik, ging Bart
Elzendoorn jammerlijk in de fout, een te korte
terugspeelbal werd opgepikt door Kris Cuppen, deze
omspeelde de keeper en tikte de 3-0 binnen.
Enkele minuten later kon Dirk van Rengs een mooie
voorzet van Kris Cuppen, koppend afronden 4-0, de

5-0 en laatste voor de rust werd gescoord door Tom
Verbong, na een goede combinatie van Gert-Jan
Burgers en Dirk van Rengs.
In de rust werd ook wel duidelijk dat rechtstreekse
promotie niet haalbaar zou worden, Koningslust deed
ook wat het moest doen, en stond al met 3-0 voor.
De 2de helft was een formaliteit, Meterik gebruikte al
zijn wisselspelers en ging verder met scoren. De 6-0
door Kris Cuppen, een lage schuiver vanaf randje 16
meter en de 7-0 door Quincy Rubie na een goede
combinatie met Dirk van Rengs. Glenn Cox mocht de
eer van Brandevoort redden door de 7-1 te scoren.
Het laatste akkoord was toch voor Meterik, Boi
Geurts scoorde ietwat gelukkig en met behulp van de
keeper en paal de 8-1, tevens de eindstand.
Met een goed gevoel de nacompetitie in, a.s zondag
uit tegen RKPVV winnaar van de 1ste periode, geen
gelopen koers, want RKPVV herpakte zich in deze
laatste competitie wedstrijd en is misschien net op
tijd klaar voor Meterik.
Supporters in grote getale naar Helmond, de 1ste
klap is een daalder waard.
Programma nacompetitie
18-05 RKPVV
- Meterik
25-05 Verliezer
- Fiducia
01-06 Winnaar
- Fiducia

14.30 uur

Veteranen
10-05 Meterik
- I.V.O.
17-05 America
- Meterik
Vertrek: 16.00 uur
31-05 Hegelsom
- Meterik

2-0
17.00 uur
17.00 uur

Jeugd
Uitslagen zaterdag 10 mei
MVC'19 A2
- Meterik A1
Meterik B1
- SVOC'01 B1
Meterik C1
- Sparta'18 C2
Meterik C2
- GFC'33 C2G
FC-Venlo D3
- Meterik D1
FC-Venlo E1
- Meterik E1
Meterik E2G
- FCV-Venlo E5
Meterik F1
- Oostrum F1
Arcen/RKDSO F3
- Meterik F2
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0-4
5-2
3-3
2-4
6-1
4-2
2-1
7-0
9-0

Programma zaterdag 17 mei
Meterik A1
- Lottum A1
Wittenhorst B3
- Meterik B1
EWC'46 C1G
- Meterik C1
United/BVV'27 C2G - Meterik C2
Meterik D1
- Venray D7G
Meterik E1
- Venl. Boys E3
VCH E3
- Meterik E2G
Belfeldia F2
- Meterik F1
Meterik F2
- United/BVV'27 F4

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

Meterik B1 – SVOC’01 B1
Voor beide teams de wedstrijd van de waarheid.
Het leek wel of half Oirlo en Castenray op deze
kampioenswedstrijd af was gekomen want de
SVOC-aanhang was groot en ook lekker
enthousiast. SVOC had er wel vertrouwen in.
Maar Meterik heeft ook geen slechte B hoor. Dus
een mooi schouwspel was te verwachten. En dat
werd het. Gewoon ons eigen spel spelen en niet
direct aanpassen aan de tegenstander. Maar wel
flink en fanatiek erop vliegen, en meteen laten
voelen dat SVOC genoeg in Meterik te zoeken
heeft, maar vandaag geen kampioenschap. Al in de
eerste minuut gaf Piet een kiene steekpass op
Nick, die zijn energieke lichaam goed gebruikte en
heel rustig (!) de bal in de verre hoek schoot, 1-0.
Dat was meteen een mentale opkikker. Meterik
liet hierna absoluut het beste van het spel zien.
Werkelijk alle duels werden met heel veel passie
aangegaan, en ook voetballend liet Meterik zien
dat er maar een team recht had op het
kampioenschap. Toch was het na 18 minuten SVOC
dat na een goede individuele actie scoorde, 1-1.
Het stille SVOC-publiek werd weer wat
luidruchtiger, maar het was van korte duur. Om
precies te zijn 1 minuut, want toen stond Sjuul, …
ja Sjuul, op de juiste plek om na wat gefrot in de
16 van dichtbij binnen te tikken 2-1. Het was
werkelijk geweldig om te zien hoe onze jongens
deze wedstrijd bleven voetballen, en wat een strijd
werd er geleverd. Dit veldoverwicht werd na 35
minuten beloond toen de goed doorgelopen Rob
na een pass van Piet ineens voor de keeper stond.
En waar iedereen de bal had aangenomen bedacht
Rob zich geen moment en knalde de bal ineens in
de bovenhoek, 3-1. Wat een geweldige goal, en
ook nog in zo’n wedstrijd. De tweede helft
begonnen we zeer geconcentreerd. De strijd was
nog niet gestreden maar controle over de
wedstrijd was voor Meterik voldoende. SVOC was
aan zet, maar dat maakten ze niet waar. Vol passie
en overgave streden onze jongens voor iedere

meter en tactisch stak het bij ons goed in elkaar.
Ondanks dit alles scoorde SVOC na 24 minuten 3-2.
Een slap schotje verdween geheel onverwacht
achter doelman Tom. De SVOC-toeters bleken
weer wat geluid te kunnen produceren, maar
wederom heel kort, want na twee minuten was de
marge weer 2. Na een goede passeer-actie gaf
Piet de bal laag voor en wederom was het Sjuul, …
ja Sjuul, die het laatste zetje gaf, 4-2. Maar ook
hierna moesten we goed bij de les blijven want de
wonderen zijn de wereld nog niet uit. Zeker toen
Bart 10 minuten naar de kant moest na een
terechte gele kaart van de goed leidende
scheidsrechter. SVOC probeerde nog van alles,
maar ook 10 Meterikenaren hielden door de prima
wedstrijdmentaliteit eenvoudig stand. Meterik
kreeg zelfs de beste kansen na enkele zeer sterk
uitgevoerde counters, maar Pema had twee keer
het vizier niet op scherp staan. Maar drie maal is
scheepsrecht want in de allerlaatste seconde
verdween een voorzet van Pema na een mooie
passeerbeweging direct in het doel. En dus had
ook Pema z’n doelpuntje, 5-2. Meteen hierna
knalde “We are the Champions” door de
luidsprekerboxen over het sportpark en was
Meterik B1 in deze stevige klasse KAMPIOEN. En
terecht, zeker na deze fantastische wedstrijd tegen
de voormalig koploper. Een zeer solide acterende
achterhoede met een vaak uitblinkende Teun, een
degelijk en creatief middenveld met onder andere
de onvermoeibare Bart, en een gevaarlijke
voorhoede. Een prachtig seizoen met een prachtig
team. En het talrijke Meterik-publiek, bedankt
voor de steun.

De Kampioenen!!
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Jeugdvoetbaltoernooi RKSV Meterik
In het weekend van 23, 24 en 25 mei 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 al snel genoeg is het toernooi
uitgebreid met overige junioren teams en vandaag
de dag is het een driedaags evenement dat voor de
A-jeugd t/m de F-jeugd wordt georganiseerd.
Het toernooi programma voor het weekend is als
volgt:
Vrijdag 23 mei :
A-toernooi, aanvang 18.00u
Zaterdag 24 mei:
D-Toernooi, aanvang 09.00u
C-Toernooi, aanvang 13:30u
B-Toernooi, aanvang 18.00u
Zondag 25 mei:
E-Toernooi, aanvang 09.00u
F-Toernooi, aanvang 13.45u
Er hebben zich in totaal 22 verenigingen
ingeschreven die goed zijn voor een totaal aantal
van 80 teams.
Het doet ons als jeugdvoetbalafdeling van RKSV
Meterik deugd dat er zoveel teams deelnemen aan
ons jeugdtoernooi. Dit betekent dat er aankomend
weekend zo’n kleine 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 zowel spelers,
begeleiders als toeschouwers een plezierig en
sportief toernooi gespeeld en aanschouwd kan
worden.
Meer informatie kunt U terugvinden op de website
http://www.rksvmeterik.nl/jeugdtoernooi-2014.
Wij zien er naar uit, U te mogen ontmoeten op het
jeugdvoetbal toernooi van RKSV Meterik op
sportpark “De Vonckel”.

Korfbal
Uitslagen
ODOS E3 - Peelkorf mE1
Spellenkampioen!
Roka C1 - Erica/OD/VG/Wh C1
Lottum F1 - VG/WH/OD/ER F1
ODOS E2 - Oranje-Wit mE1
Roka B1 - Erica/OD/VG/Wh B1
De Merels E1 - ODOS/Er/VG/Wh E1
VG/WH/OD/ER F2 - Oranje-Wit W2
Veldkampioen!
VG/Er/OD/Wh D1 - Eendracht D1
De Peelkorf A2 - Erica/OD/VG/Wh A2
Erica/OD/VG/Wh A1 - Spes (M) A1
Veldkampioen!
ODOS/Er/VG/Wh 2 - Miko '76 2
ODOS/Er/VG/Wh 1 - Diosa 1

0-5
2-1
7-3
5-0
3-5
Afgelast
4-2
8-1
7-5
8-7
4-7
12-8

Verslagen:
Degelijke overwinning voor ODOS/Er/VG/Wh 1 op
Diosa 1
Door het bekerweekend hadden de speelsters van
ODOS 1 twee weken de tijd gehad om zich op deze
wedstrijd te verheugen. Diosa thuis was het affiche
van vandaag namelijk. En tegen de ploeg uit Balgoy
wordt het altijd een fysieke en lastig wedstrijd, de
gasten willen namelijk niet van ODOS verliezen en
geven die wedstrijden vaak wat extra’s.
Onder grote publieke belangstelling begon ODOS met
de uitworp. Een perfect ingestudeerde openingsbal
zorgde in de eerste 5 seconde al voor een 1-0 stand
op het scorebord. De gasten hadden in de beginfase
wat aanvangsproblemen maar konden toch redelijk
bij blijven. Door het fysieke spel wat vandaag
overheerste ging het spel de eerste 15 minuten gelijk
op. Na de 3-3 was het ODOS die beter ging spelen en
hield daardoor controle over de wedstrijd. ODOS
nam weer een 3-4 voorsprong. In deze fase
probeerde Diosa door meer fysiek te gaan spelen om
ODOS weer uit het ritme te krijgen. Na een time out
waar duidelijk werd verteld dat in deze situatie maar
een oplossing is tegenstander fysiek terugpakken en
het tempo omhoog. Na een goede laatste 15 minuten
stond er een verdiende 9-4 ruststand op het
scorebord.
Na de rust bleek Diosa niet meer in staat om het
hoge tempo te kunnen volgen. Het vlot
combinerende ODOS in de eerste twintig minuten
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van de tweede helft bouwde de voorsprong uit naar
11-5. In het laatste 5 minuten ging ODOS wat
controlerend spelen en liet het hoge tempo zakken.
Na het fluitsignaal van de prima leidende
scheidsrechter was er een terecht applaus voor de
speelsters. Eindstand 12-8. Doelpunten werden
gemaakt door Lisette 3x, Elise3x, Marloes Cox 3x, Bo
2x, Linda 1x
ODOS/Er/VG/Wh 2 verliest de laatste wedstrijd
Voor de laatste keer dit seizoen mochten de dames in
het rood-wit aantreden tegen Miko ’76 2 op
sportpark Wienus.
Het was geen gemakkelijke middag, ook de wind en
regen wilden niet mee werken aan een goede uitslag.
Voor rust wist alleen Lotte 1 keer te scoren, de
tegenstander deed dat 5 keer.
Na de pauze probeerde ODOS/Er/VG/Wh 2 de
aansluiting te zoeken maar waren niet sterk genoeg
om echt gevaarlijk te worden.
Er werd wel nog 3 keer gescoord, door Marijn, Loes
en Lisette, maar ook de tegenstander scoorde nog 2
keer waardoor een 4-7 eindstand op het scorebord
kwam.
De afscheid nemende speelsters Wendy en Pieta
werden voor hun jarenlange inzet bedankt middels
een publiekswissel.
Volgend seizoen zal het team terugkeren in de
ranglijsten als SV Oxalis 2.
Programma:
14-5 Erica MW1 - Roka MW1
20:00
Erica, America
14-5 HBSV MW1 - ODOS MW1
20:00
Schansheide, Hout-Blerick
17-5 ZSV D1 - Vonckel Girls/ Er/OD/Wh D1
09:30
Kranenmortel, Zeilberg
17-5 ODOS/Er/VG/Wh E1 - SVSH E1
11:00
Wienus, Hegelsom
17-5 Erica/OD/VG/Wh C1 - Swift (V) C2
13:00
Erica, America
17-5 Erica/OD/VG/Wh B1 - MKV B1
14:30
Erica, America
18-5 NeCa 1 - ODOS/Er/VG/Wh 1
10:30
De Groesbocht, Netersel
24-5 KSV E1 - ODOS/Er/VG/Wh E1
10:30
De Renkant, Lierop

Drie kampioenen in één weekend voor
fusievereniging SV Oxalis
Na 2 kampioenschappen in de zaal en enkele weken
geleden de veldtitel voor de Senioren 2 mochten de
fuserende korfbalverenigingen Erica, ODOS, Vonckel
Girls en Wittenhorst afgelopen weekend maar liefst 3
kampioenen aan het rijtje toevoegen.
De Pupillen F2 werden veldkampioen, de Pupillen E3
spellenkampioen maar het hoogtepunt was het
veldkampioenschap van de Junioren A1. Na een
spannende wedstrijd wonnen ze met 8-7 van SPES uit
Milsbeek. Het team promoveert hierdoor naar de
hoofdklasse!
En dit is nog niet alles. Komende week spelen de
Pupillen D1 en Recreanten ook nog om het
kampioenschap!

De Junioren A1

De Pupillen E3
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De Pupillen F2

Kampioenswedstrijd op 17-05-2014
A.s. zaterdag spelen de pupillen D1 om 9.30 uur
tegen ZSV D1 op Sportpark Kranenmortel in Zeilberg
voor het veldkampioenschap. Supporters zijn van
harte welkom om onze meiden te komen
aanmoedigen!

Aanmelden nieuwe leden
De voorbereidingen voor het nieuwe korfbalseizoen
2014-2015 zijn inmiddels bezig. Ook nieuwe leden
mogen zich aanmelden. Wil je kennismaken met de
korfbalsport? Bezoek dan een training van de
senioren of jeugd op dinsdag- of donderdagavond.
Ook midweek en/of recreanten zijn welkom. Voor
aanmeldingen of meer info neem contact op met
Berdien van Helden via odos.hegelsom@knkv.nl of
tel: 06-27455881.

Belangrijke data
• 17-05-2014: Kampioenswedstrijd ZSV D1 - Vonckel
Girls/ Er/OD/Wh D1
Aanvang 09.30 uur op Sportpark
Kranenmortel, Zeilberg
• 24-05-2014: Afsluitdag Regioteams op Sportpark
Oud Aalst, Lottum
Tijd: 10.00 - 15.00 uur
• 25-05-2014: Receptie kampioensteams op
Sportpark Wienus, Hegelsom
Tijd: 18.30 - 20.00 uur (daarna gezellig
samenzijn)
• 01-07-2014: Oprichtingsvergadering SV Oxalis op
Sportpark Wienus, Hegelsom
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Voor meer informatie bezoek onze website:
www.odoshegelsom.nl
Voor SV Oxalis zie: twitter: @SVOxalis en facebook:
www.facebook.com/OxalisHorst
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