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Mijn bijdrage aan de vorige Meddo Magazine stond in het teken
van een hete, droge zomer en komkommertijd voor wet betreft het
verenigingsnieuws.
Inmiddels zijn we met zijn allen weer lekker aan het sporten en
hebben de competitieteams al acht wedstrijden gespeeld. De
recreanten en de jeugd spelen hun toernooien en eigenlijk gaat het
best goed met Mevo. Maar heel veel nieuws heb ik eigenlijk niet te
melden.
Ons damesteam heeft, onder de bezielende leiding van Laurens,
nog geen set verloren! Klasse dames, op naar het kampioenschap!
Het jeugdbestuur heeft door haar enthousiaste inzet er weer een
aantal leden bij weten te krijgen en zo een extra team kunnen
vormen. Dat zet extra druk op de trainers. Die zijn dan ook heel blij
met de hulp van de speelsters van meisjes C. En ook ik wil ze bij
deze hartelijk danken voor hun inzet.
Bij de dames en heren recreanten lijkt alles rustig zijn gangetje te gaan. Er zijn voldoende leden en de opkomst is
goed. Het mixteam kan nog wel wat nieuwe aanwas gebruiken.
Ons heren competitieteam baart me wat zorgen. In de eerste wedstrijden van de competitie hebben ze nogal wat
punten laten liggen. Gelukkig gaat het in de laatste wedstrijden wat beter.
Maar mijn zorgen zitten hem in de gemiddelde leeftijd van het team. Dat is inmiddels de zestig gepasseerd! Niet dat
de heren hun best niet doen, maar de jaren gaan langzaamaan wel tellen. We moeten dus dringend op zoek naar wat
vers bloed binnen dit team. Ik wil daarom een oproep doen aan alle leden om eens om je heen te kijken of er in je
omgeving geen potentiële kandidaat rondloopt die dit team kan versterken.
Tot slot heb ik nog een persoonlijke mededeling. Een aantal leden is hiervan al op de hoogte, maar ik heb geen idee
in hoeverre het binnen Mevo bekend is.
Half september is bij mij een tumor aan mijn slokdarm gevonden. Na een aantal onderzoeken kwam het goede
nieuws dat er geen uitzaaiingen zijn en het te behandelen is.
Half oktober ben ik met een gecombineerde behandeling van chemo en bestraling begonnen. In de week van 19, 20
en 21 november sluit ik deze kuur af en krijg ik een aantal weken rust om weer wat aan te sterken.
Begin januari volgen dan weer wat onderzoeken en de verwachting is dat ik de eerste helft van februari wordt
geopereerd. Voorlopig zal ik het dus wat rustiger aan moeten doen en na mijn operatie zelfs even van de radar
verdwijnen.
Maar we gaan ervoor en ik hoop voor de zomer weer helemaal opgeknapt te zijn.
Peter van Beusekom
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De volleybalsters van Mevo zijn hun competitie voortvarend gestart. Na acht wedstrijden staat Dames 1 ongeslagen
aan kop in de 4de klasse F en behaalde het maximale aantal van 40 punten.
De Meddose volleybalsters, die sinds eind vorig seizoen worden getraind en gecoacht door de ervaren oefenmeester
Laurens Elferink uit Lichtenvoorde, verloren tot halverwege november nog geen set. Nummer twee in de tussenstand,
Dios D3 uit Dinxperlo, staat op een respectabele achterstand van 6 punten. Achtereenvolgens werd met 4 tegen 0
gewonnen van Victoria uit Didam, Rohda uit Tolkamer, Brevolk uit Bredevoort, The Phantoms uit Doesburg, Givo uit
Giesbeek, Pajodos uit Pannerden, Halley uit Wehl en Wivoc uit Winterswijk.
Tijdens de Winterswijkse derby lieten de dames van Mevo tegen de middenmoter Wivoc (21 punten uit 8 wedstrijden)
een goed spel zien. Onder het toeziend oog van een twintigtal toeschouwers van beide teams won Mevo overtuigend
de vier sets met respectievelijk 25-12, 25-10, 25-8 en 25-16 punten. Met name een goede opslagdruk zorgde ervoor
dat Wivoc nauwelijks in haar eigen spel kwam. Daarnaast verliep de pass bij Mevo goed en werd er ook goed aangevallen aan het net.
Als de jonge volleybalsters uit Meddo het huidige spel ook de rest van het seizoen weten vast te houden, dan lonkt
komend voorjaar promotie naar de derde klasse.

Tussenstanden overige teams Mevo
Herencompetitie: 10 punten uit 8 wedstrijden
De Herencompetitie staan na 8 wedstrijden op negende plaats in de derde klasse C. In 8 wedstrijden tijd wisten de
heren 10 punten bij elkaar te sprokkelen. Dit puntenaantal is goed voor een negende plaats in een poule met 12
teams.
Meisjes C derde klasse F eerste helft: tweede plaats
In de eerste 7 wedstrijden vergaarden de meisjes C in de derde klasse F 28 punten. Zij staan daarmee 4 punten
achter op Brevolk die met hetzelfde aantal wedstrijden 32 punten bij elkaar wist te spelen. Meisjes laten met de
tweede plaats 4 teams achter zich.
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De geschiedenis van het volleybal
Hoe oud is volleybal eigenlijk en hoe is de sport ontstaan? Om antwoord op deze vragen te krijgen gaan we terug in
de tijd naar de 16e eeuw aan het Engelse Hof van Koningin Elizabeth waar een spel werd gespeeld dat veel op volleyEDOOHHN0DDURFLHHOJHOGWGH$PHULNDDQ:LOOLDP*0RUJDQDOVGHEHGHQNHUYDQKHWYROOH\EDO$DQKHWHLQGYDQGH
19e eeuw, 1895 om precies te zijn, bedacht hij de sport. William G. Morgan was sportleider bij de Young Men Christian Association (YMCA) in Massachusetts. Hij gaf toen onder andere les aan een al wat oudere groep zakenlieden.
Het toen al bekende en onder jongeren populaire basketbal, een sport dat zich ook nog aan het ontwikkelen was,
vond hij iets te hard voor deze groep en hij bedacht een ander spel. Hij gaf het de naam ‘mintonette’.
Professor Alfred T. Halstead, een docent van een andere school, leerde het spel later ook kennen en gaf het de naam
‘volleybal’. Dit had hij bedacht omdat het Engelse woord ‘volley’ daarin zit. In het Nederlands betekent dit ‘vlucht’.
Deze naam werd geaccepteerd door Morgan.
Hoe volleybal nu door iedereen gespeeld wordt is heel anders dan toen. Er zijn een heleboel regels veranderd en dingen aangepast aan het veld en het net, maar het idee dat de bal over een net geslagen moet worden met je handen
en dat je kan overspelen, hadden ze aan het begin van de twintigste eeuw al bedacht.
Toen de sport net bedacht was, was er maar een kleine groep mensen die er vanaf wist, want er was toen natuurlijk
nog geen tv en internet. Allereerst kenden de mensen in Amerika het, waarna het zich verspreidde over Azië.
Veel later pas, in 1917, leerden de mensen in Europa het spel ook kennen. Acht jaar later liet de pater S. Buis volleybal in Nederland zien.
Na de Tweede Wereldoorlog werd volleybal in Nederland steeds bekender. In 1947 werd er een demonstratie-wedstrijd
(dat is een wedstrijd om te laten zien hoe het moet) gespeeld door twee teams uit Tsjechië. Deze teams konden best
goed volleyballen en een aantal Nederlanders vonden het zo geweldig, dat in hetzelfde jaar (1947) ook de Nederlandse Volleybal Bond werd opgericht.
Toen ook het Nederlandse herenteam aan de Olympische Spelen in 1964 in Tokio meedeed, was de rest van Nederland overstag. Steeds meer mensen speelden volleybal, of het nou op straat was of in verenigingsverband. Niet alleen
in Nederland, maar ook op de rest van de wereld groeide het aantal volleyballers. Op dit moment zijn er meer dan 70
miljoen spelers in de wereld en is volleybal op voetbal na de populairste sport ter wereld.
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De CMV groeit hard
Een jaar geleden zijn we gestart met vier meiden bij de CMV. Deze groep is ondertussen al aardig gegroeid. Hier zijn
we als vereniging heel erg blij mee, want de jeugd heeft de toekomst. Door de grote groei traint deze groep sinds
oktober in twee aparte groepen. Dit om de kinderen zoveel mogelijk aandacht te kunnen geven en ze zoveel mogelijk
te laten leren van het volleybal.
De trainingstijden zijn:
o
17:30 – 18:30 Niveau 2
o
18:30 – 19:30 Niveau 3
Mocht je graag willen kijken of volleybal jouw sport is? Dan mag je vier keer gratis meetrainen met deze leuke groep!
De CMV-groep van de woensdag bestaan uit twaalf meiden en één jongen.

Van links naar rechts. Boven: Maud, Tess, Jinte en Lynn.
Midden: Noor, Djairo, Nina en Jasmijn.
Onder: Janne, Lana, Esmee, Femke en Evie.
De CMV heeft alweer twee toernooitjes gespeeld, in Varsseveld en in Dinxperlo. Aan elk toernooi hebben we met drie
teams deelgenomen. Alle teams doen leuk mee in hun poule! Elke toernooi zien we iedereen groeien. Er zijn nog geen
bekers meegenomen naar Meddo, maar dat zien we dit seizoen zeker nog wel gebeuren. Op zaterdag 8 december
hebben ze het laatste toernooi van dit jaar in Aalten.

JAAAAAAA, het is weer december. De tijd van speculaas, kruidnoten, chocoladepepernoten, kerstbrood, kerstkransjes, oliebollen, kniepertjes en vuurwerk.
Sinterklaas en z’n pieten hebben dit jaar ook weer gedacht aan de volleybaltalenten van MEVO. De volleybalpiet is stiekem tijdens de jeugdtrainingen langs
geweest om een lekkere chocoladeletter voor iedereen achter te laten!

17

MEDDO MAGAZINE | DECEMBER 2018

0HLVMHV&LVOHNNHURSVWRRP$$$$$$$++22((((((
Na de allereerste competitiewedstrijd in een iets groter veld, gaat het zeker goed met meisjes C. Er worden
individueel en als team grote sprongen gemaakt. Een goede prestatie van alle meiden! Af en toe zijn er ook
wedstrijden dat de meiden maar met 6 meiden zijn, dan redden ze zich prima en nemen alsnog alle punten mee
naar huis. Er is tot nu toe nog maar één wedstrijd verloren, namelijk tegen de nummer 1 Brevolk met 2-3. In deze
wedstrijd is de vijfde set helaas verloren met 14-16. Het was een spannende wedstrijd, zowel voor de toeschouwers,
de speelsters als de coach. Op dit moment staat meisjes C op een 2de plek in de 3de klasse. De achterstand met de
nummer één is nu vier punten. Als deze editie van Meddo Magazine op de deurmat valt is het bekend of de meiden
kampioen zijn geworden, want op 1 december hebben ze gespeeld tegen de nummer 1 Brevolk MC1. De laatste
wedstrijd van de eerste competitiehelft was op zaterdag 8 december om 14.30 uur in Meddo.
Hieronder een teamfoto in de mooie shirts van Bakkerij ter Weme!

Van links naar rechts. Boven: Carmen, Nikée, Marieke en Chanandra.
Onder: Meike, Imke, Sam en Tes. Op de foto ontbreekt: Lisanne.

WIST JE AL DAT?
MEVO ook een Facebook-pagina met informatie, leuke nieuwtjes,
wedstrijduitslagen en de standen heeft!
Like onze facebookpagina: https://www.facebook.com/mevomeddo/
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Na de eerste overwinning op de dames van Victoria uit Didam is deze koers ook voortgezet in de andere wedstrijden.
Dames 1 heeft een abonnement op 4-0 overwinningen en we willen dit abonnement graag nog verlengen. In
alle wedstrijden is de servicedruk erg belangrijk voor ons, hier hebben we de nodige punten mee binnengehaald.
Tegen Brevolk hebben we twee sets met 25-6 gewonnen. De wedstrijd tegen The Phantoms uit Doesburg was het
meest lastig voor ons: lange rally’s, moeilijke ballen achterin of lag het toch aan de doordeweekse speeldag? Onze
concurrent voor het kampioenschap is DIOS DS3 uit Dinxperlo. We spelen op maandag 10 december in Dinxperlo
tegen deze concurrent. Als deze Meddo Magazine op de mat valt is bekend wie de strijd heeft gewonnen.
Op vrijdag 16 november waren wij voor het eerst compleet als team. We hebben namelijk elf speelsters (elftal) en
dat was zeker een mooi moment, want we speelden de Winterswijkse derby tegen Skopein Wivoc DS 4. Wivoc werd
met 4-0 verlies terug naar Winterswijk gestuurd, set-standen 25-12, 25-10, 25-8, 25-16! Helaas hebben we nog geen
teamfoto gemaakt, maar deze volgt zo spoedig mogelijk.
Op dit moment staat Dames 1 op de 1ste plek met 40 punten uit 8 wedstrijden, ongeslagen dus. Daarnaast hebben
we zelf 801 setpunten gescoord en nog maar 461 setpunten tegen gehad. Onze concurrent, DIOS DS3 staat 6 punten
achter ons op de 2de plek. Wellicht kunnen we in december Dames 1 ‘Herbstmeister’ noemen.
Daarnaast worden er al enkele speculaties gedaan over het kampioenschap, dat al die toeschouwers bij de
kampioenschapswedstrijd bij ons in de zaal niet gaan passen. Had de gemeente toch maar toestemming gegeven
voor het bouwen van de nieuwe sporthal bij Sportclub Meddo. Frank en Marjan van Spiekerman zijn al op zoek naar
de brommertjes met grote jassen en natuurlijk de ratels, toeters en bellen.
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