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MEV O
Van de voorzitter
Wat vliegt de tijd. Wanneer deze Meddo Magazine bij jullie op de deurmat valt, zitten we alweer tegen het einde van
het seizoen. Het voorjaarstoernooi is dan alweer gespeeld en we maken ons op voor het ‘Huistoernooi’. Daar krijgen
alle leden persoonlijk een uitnodiging voor. Ook de jeugd van meisjes-B, die vorig jaar voor het eerst mee hebben
gedaan en daar volgens mij erg enthousiast over waren. We hopen op een goede opkomst en een gezellige avond.
Nu we het toch over de meisjes hebben, die zijn met ingang van 2020 overgegaan van de C-jeugd naar de B-jeugd.
De schept natuurlijk verplichtingen, dus hebben deze jonge dames besloten dat ze twee keer per week willen gaan
trainen. Daar moest natuurlijk het een en ander voor worden geregeld, maar het is gelukt om op maandagavond een
extra training te organiseren. Want naast zaalruimte moest ook trainster Leah beschikbaar zijn. Gelukkig bleek dat
het geval. Aan het eind van het seizoen wordt bekeken hoe dit is bevallen en of de trainingen goed zijn bezocht.
Helaas heeft Leah, vanwege haar vele verplichtingen, eind 2019 besloten om te stoppen met de trainingen van de
CMV op woensdag. Ik betreur dit zeer, en met mij de meeste kinderen, maar heb ook begrip voor haar beslissing. Ik
hoop dat wanneer het allemaal weer wat rustiger wordt, ze de training weer gaat oppakken. Omdat we deze grote
en enthousiaste groep niet aan hun lot kunnen overlaten hebben we Ellen Koldewey bereid gevonden de trainingen
over te nemen. Ellen heeft meer dan voldoende volleybalervaring, maar het trainen van de jeugd moet ze zich nog
wat eigen maken. Ik hoop dan ook dat iedereen hier begrip voor heeft en haar zal steunen waar mogelijk. Zelf is ze
al heel blij met de hulp van enkele jeugdleden die wekelijks bij de training aanwezig zijn.
Met het geld dat ‘Hart voor de Achterhoek’ heeft opgebracht willen we een leuke middag voor de jeugd van Meddo
en omstreken organiseren. Natuurlijk zal het volleybal hier zeker aan de orde komen en zijn we met de Nevobo in
gesprek over de mogelijkheden. Zodra er meer bekend is wanneer en wat we gaan organiseren zal dit via de mail
en media bekend worden gemaakt. Mogelijk zal dit samenvallen met het buitentoernooi, dat we begin juni nog een
kans willen geven.
In de vorige MM hebben we al bekend gemaakt dat Installatiebedrijf Pierik onze jongste leden in het nieuw zou gaan
steken. Dat is inmiddels gebeurd en we hebben daar een mooie foto van. Bij sommigen zit het shirt nog wat ruim
(zie foto elders in de Meddo Magazine), maar niet alleen de groep groeit snel, de kinderen zelf ook. Dus dat komt
wel goed en we danken René en Jelle heel hartelijk.
Nu heb ik gehoord dat meisjes B ook nog graag trainingspakken wil en dringend een sponsor zoeken. Mocht iemand
interesse hebben om deze leuke meiden aan een mooi trainingspak te helpen, neem dan contact met mij of een van
de andere bestuursleden op.
Dan staat ook de ledenvergadering nog op de agenda en wel op 25 maart om 20.00 uur bij Spiekerman. Ik hoop
op een goede opkomst, een gezonde discussie en een gezellige avond. Zet deze avond in je agenda en kom ons
vertellen wat we goed en fout doen en wat voor wensen er leven binnen de vereniging. Wanneer er zaken zijn die je
graag besproken wilt hebben tijdens deze bijeenkomst kun je dit alvast via de mail kenbaar maken, dan zetten we
het op de agenda.
Zelf wil ik vast bekend maken dat ik na de ledenvergadering stop met mijn taak bij de ATC. Op zich vind ik het heel
MDPPHUZDQWKHWLVOHXNZHUNPHWHHQ¿MQEHVWXXU0DDUPLMQJH]RQGKHLGKHHIWPHKHWODDWVWHMDDUGXVGDQLJLQGH
steek gelaten dat het me aan energie ontbreekt. Er is dus een heel aantrekkelijke vacature die ingevuld kan worden.
Denk er eens over na en meld je eventueel voor de ledenvergadering vast aan, maar tijdens de vergadering mag
natuurlijk ook.
Tot 25 maart tijdens de ledenvergadering.

Peter van Beusekom
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Mijn Volleybal: nieuwe volleybal app
De app Mijn Volleybal is per februari 2020 de opvolger van de Mijn Competitie app. De app die wordt uitgegeven
door de Nederlandse Volleybalbond Nevobo en is bestemd voor heel volleyballend Nederland; van speler van Mevo uit
0HGGRWRWEHVWXXUGHUYDQ1HYRERHQYDQRFLDOWRWIDQ'HDSSELHGWVQHOHHQYRXGLJHQRYHU]LFKWHOLMNDOOHDFWXHOH
volleybalinformatie over jouw favoriete teams, verenigingen en competities.

Een greep uit de functionaliteiten van de Mijn Volleybal app:
• Volg je favoriete teams, verenigingen en competities
• Bekijk alle volleybaluitslagen en standen
• Raadpleeg de laatste competitie-informatie
• Bekijk de routebeschrijving naar de sporthal
• Zet het wedstrijdschema in je agenda
• Volg het nationale volleybalnieuws of juist het nieuws van jouw vereniging
• :HHVPHWSXVKQRWL¿FDWLHVDOVHHUVWHRSGHYDQRQGHUPHHUXLWVODJHQYDQMRXZIDYRULHWHWHDPV
De applicatie bevat alle belangrijke competitie informatie en wordt gratis aangeboden door de Nederlandse Volleybalbond, zodat volleyballiefhebbers altijd en overal op de hoogte zijn
van onder meer het speelschema, de uitslagen, de standen en volleybalnieuws.

Wat is nieuw in Mijn Volleybal?
Met de vernieuwde app krijg je onder andere:
• Een login, waarmee je jouw voorkeuren kunt opslaan
• Uitgebreide mogelijkheden om programma’s, uitslagen en standen
van jouw favoriete teams, clubs en competities te volgen
• Diverse opties om met pushberichten op de hoogte te zijn van
uitslagen en andere updates
• En nog veel meer

Problemen met inlog nieuwe app en digitale wedstrijdformulier
De begin februari gelanceerde vernieuwde versie van de Mijn Volleybal app gaat gepaard met technische problemen
die leiden tot ongebruikelijke traagheid. Ook het digitale wedstrijdformulier (DWF) kampt met storingen. De Nevobo
werkt aan een oplossing.
Op piekmomenten kunnen de servers de gevraagde informatie in de app vaak niet goed verwerken. Gebruikers
ervaren hierdoor met name dat informatie over programma’s, uitslagen en standen traag tot in enkele gevallen helemaal niet op hun toestel verschijnt. Terwijl die informatie wordt ingeladen ziet de gebruiker ten onrechte de melding
dat er opnieuw ingelogd moet worden.
Ook het digitale wedstrijdformulier (DWF) kampt op piekmomenten met serverproblemen. Dit heeft negatieve invloed
op het kunnen inloggen in de DWF-omgeving.
De Nevobo raadt aan het DWF alleen te gebruiken op het moment dat dit nodig is voor het spelen van
de wedstrijd en niet om terug te zoeken of mee te kijken.
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Uit de oude doos: De ‘mini’s’ van bijna 30 jaar geleden
Nostalgie en nog veel bekende gezichten. Herken je ze?

Heb je zelf nog oude foto’s uit
de geschiedenis van Mevo?
Stuur ze op - het liefst met
een omschrijving van wie er
op de foto staan en waar deze
gemaakt is - naar:
redactie@mevomeddo.nl.

- advertentie -
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Pierik steekt Mevo-jeugd in nieuw tenue
De CMV-jeugd van de Meddose volleybalvereniging Mevo speelt sinds kort in nieuwe shirts. Deze zijn beschikbaar
gesteld door installatiebedrijf Pierik uit Meddo. Begin januari overhandigde René Pierik namens het installatiebedrijf
GHQLHXZHRXW¿WRFLHHODDQGHMHXJGLJHYROOH\EDOOHUV'DDUELMKDGKLMYRRUGHNLQGHUHQQRJHHQYHUUDVVLQJLQSHWWR
drie nieuwe volleyballen. Deze werden met veel enthousiasme door de jeugd in ontvangst genomen. CMV-volleybal
staat voor Cool Moves Volley (CMV) en wordt gespeeld door kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Via zes CMVniveaus leren kinderen op een speelse manier, stap voor stap alle volleybaltechnieken. De kinderen op de foto zijn
opgedeeld in twee groepen, die op de woensdagavond tussen 17:30 en 19:30 uur trainen.
Meer informatie over de CMV-jeugd is te vinden op de jeugdpagina van de website van Mevo: www.mevomeddo.nl

Heren 1: sport, plezier en gezelligheid
Mevo heeft één herencompetitieteam. De uit tien spelers bestaande groep komt uit in de derde klasse. Ze trainen
onder leiding van August Groot Zevert op de donderdagavond en spelen op deze avond ook hun thuiswedstijden.
Sport, maar ook plezier en gezelligheid staan in de ervaren groep hoog in het vaandel.
Het heren 1-team kan er nog wel een paar spelers bij gebruiken. Van gezelligheid houden om ook de zesde
set bij café Spiekerman of Onland, de ‘kantines’ van de heren, vol te kunnen houden is wel een pré. Een beetje balgeYRHOLVKDQGLJHQ]HKHEEHQHUYDULQJJHQRHJLQKHWWHDPRPQLHXZHOHGHQGH¿MQHNQHHSMHVYDQKHWYROOH\EDOOHQWH
leren. De heren trainen op donderdagavond om 21:00 uur in zaal ’t Kempken in Meddo.
Mocht je na het lezen van deze oproep denken, dat lijkt mij wel wat, dan nodigt het team je van harte uit om eens op
een donderdagavond te komen kijken. De heren zullen je met open armen ontvangen, en als ze geen wedstrijd hebben en je hebt sportkleding bij je, dan kun je gelijk meetrainen. Ze rekenen op jou!
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