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MEV O
Van de voorzitter
In de Meddo Magazine van precies een jaar
geleden schreef ik over de ‘crisisbijdrage’
van de gemeente. Die was lokaal en kon
gelukkig bestuurlijk worden afgeschaft. Dat de
gemeentekas daarna opnieuw moest worden gespekt, alleen onder een andere naam, is iets dat door een nieuwe
crisis wat op de achtergrond is geraakt.
2RNKHWDIVFKHLGYDQ:LP$DOGHULQNGHZHWKRXGHUGLHKHWDIVFKDHQYDQGHFULVLVELMGUDJHKHHIWEHZHUNVWHOOLJGLV
door de nieuwe crisis in de knel gekomen. Een aantal verenigingen, waaronder Mevo, hebben een bedrag bij elkaar
gebracht voor een afscheidscadeau. We hopen dit nu binnenkort met een beperkt aantal aanwezigen te kunnen
aanbieden.
Want wachten op het einde van deze wereldwijde crisis, die niet bestuurlijk kan worden afgeschaft, lijkt onbegonnen
werk. En na vier maanden van rust en beheersing beginnen een aantal mensen over te borrelen van opgekropte
energie. Dit wordt aangewend om te gaan betogen. Dat lijdt weer tot rellen en die zijn weer een goede gelegenheid
om te gaan plunderen. Maar dat mag niet, dus steken ze hun energie nu in een heuse beeldenstorm. Want dat is ook
al weer een paar eeuwen geleden, dus wordt het tijd om plaats te maken voor wat nieuws.
*HOXNNLJKHEEHQZHYDQGLWDOOHVZHLQLJODVWLQGH$FKWHUKRHN0DDUKHWEOLMIWRSSDVVHQPHWZDWZH]HJJHQRI
VFKULMYHQ=RKHHIWGHJHPHHQWH:LQWHUVZLMNYRRUDOOH]HNHUKHLGGH$IULNDDQWMHVPDDU7DJHWHVJHQRHPG /DWLMQVH
naam).
Het valt niet mee om zo lang stil te zitten, vooral niet voor de jeugd. Toch heeft het bestuur gemeend geen enkel
risico te willen nemen, hoe vervelend ook. Doordat er weer enige verruiming in de maatregelingen kwam, hebben we
de jongste leden toch nog een keer bij elkaar kunnen brengen. Hiervoor mochten we gebruikmaken van het veld van
6F0HGGRZDDUYRRURQ]HKDUWHOLMNHGDQN
Er is meer goed nieuws. Dankzij de inzet van Henny Nekkers zijn er een aantal heren van de recreanten die wel
willen invallen bij het herencompetitieteam. Mevo heeft voor het komend seizoen dus weer een herenteam kunnen
inschrijven. Nu hopen dat de competitie in september weer van start gaat.
Het bestuur heeft 5 mei via videoconference vergaderd en dat bleek verrassend snel te gaan, binnen het uur klaar.
*HOXNNLJKHEEHQZHMXQLZHHUELM6SLHNHUPDQJH]HWHQZH]LMQKHWHURYHUHHQVGDWGLWWRFKHHQVWXNJH]HOOLJHULV
dan achter en computerscherm.
We hopen dan ook dat we, zij het heel voorzichtig, weer naar het ‘normale’ leven kunnen terugkeren.
,HGHUHHQHHQ¿MQHYDNDQWLH LQHLJHQODQG 
3HWHUYDQ%HXVHNRP
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Aan de voorzitter
%HVWH3HWHU
,QKHW0HGGR0DJD]LQHYDQPHLPDDNWHMHPHOGLQJYDQKHWJHUXFKWGDW0HYR+HUHQYROJHQGVHL]RHQPRJHOLMN
zou stoppen en als recreantenteam verder zou gaan. Rond die tijd was het inderdaad nog onduidelijk of we als competitieteam er nog een seizoen aan wilden vastknopen. Maar inmiddels hebben we de knoop doorgehakt…
De coronacrisis zorgde voor een abrupt einde van de competitie. De eindstand werd rekenkundig vastgesteld en we
HLQGLJGHQRSGHGHSODDWV1LHWDOVODDWVWHPDDUZHGHGHQRRNQLHWPHHLQGHVWULMGRPSURPRWLH'DWLVRRNQLHW
onze insteek; gewoon lekker volleyballen is ons devies.
0DDUGHFRPSHWLWLHJLQJRSGH]HPDQLHUHFKWHUDOVHHQQDFKWNDDUVXLW0DDU]RPDJKHWQLHWHLQGLJHQ.RUWRPZH
zijn er nog niet klaar mee…!
Mevo Heren 1.

…maar hoe dan…?
We hebben te maken met pijntjes, blessures, kleine en grote ongemakken en we worden er niet jonger op. Met een
JHPLGGHOGHOHHIWLMGYDQMDDUHQPDDQGHQ MXOL ]LMQZHKHWRXGVWHFRPSHWLWLHWHDPYDQGH$FKWHUKRHNPDDU
nog altijd fanatiek genoeg om ons niet door al die jonkies bij voorbaat uit het veld te laten slaan.
:HZLOOHQRQ]HFRPSHWLWLHFDUULqUHRSHHQJRHLHPDQLHUDIVOXLWHQYRRUGDWZHHUGH¿QLWLHIHHQSXQWDFKWHU]HWWHQ«
PDDUKRHGDQ«"$OVLHGHUHHQHULVJH]RQGLVHQNDQVSHOHQKHEEHQZHJHQRHJVSHOHUV0DDUDIHQWRH VWHHGVYDNHU 
hebben we extra spelers nodig. In moeilijke tijden heb je vrienden nodig.
-DDUOLMNVVSHOHQZHDDQKHWHLQGYDQKHWVHL]RHQGHµderby van Meddo’ tegen de herenrecreanten. Onze vrienden! We
hebben vijf recreanten bereid gevonden om bij te springen, als ze het op tijd weten en kunnen. Zij willen ons helpen
de nodig punten te vergaren. HULDE Heren. Onze dank is groot!
‘With a little help of our friends’ gaan we er een mooi volleybaljaar van maken en willen we het herencompetitieavontuur van Mevo op een gezonde, sportieve manier afsluiten.
2QVPRWWRµWe kunnen misschien niet van hen winnen, maar zij kunnen wel van ons verliezen’.
De strijd is nog niet gestreden…
We are back in competition!
:HKHEEHQDIJHVSURNHQHUQRJHHQIDQWDVWLVFKMDDUYDQWHPDNHQ$OVHUJHHQZRQGHUHQJHEHXUHQHQHU]LFKJHHQ
nieuwe spelers aanmelden dan zal dit ons laatste jaar zijn.
… maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit en je weet immers maar nooit…. Misschien komt er wel nieuwe,
jonge aanwas, of worden de recreanten zo enthousiast…..
:H]LMGRQGHUGDJDYRQGMXQLZHHUPHWGHWUDLQLQJHQEHJRQQHQ2PGDWZHQRJQLHWLQGH]DDOPRFKWHQKHEEHQZH
RSKHWJUDVLQGHWXLQELM6SLHNHUPDQGH]HVGHVHWJHGDDQHQHUKHHUVWH]RDOVDOWLMGHQYDQRXGVZHHUHHQSULPDVIHHU
We hebben er zin in en gaan er nog een jaar voor.
En nu maar hopen dat de competitie in het najaar weer van start gaat…
Henny Nekkers,
Herencompetitie.
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De libero; wat mag die wel, en wat niet?
Nu de herencompetitie heeft besloten nog een jaar door te gaan, is de kans groot dat ze waarschijnlijk met een ander
systeem spelen. Het idee is geopperd om komend seizoen met een libero te gaan spelen. Wat is eigenlijk een libero?
Wat mag deze speler wel? En wat niet?
In het kort komt het erop neer dat de libero bij volleybal een speler is die gespecialiseerd is in verdediging. Deze spelHULVYHUSOLFKWHHQFRQWUDVWHUHQGRXW¿WWHGUDJHQ DQGHUNOHXUVKLUW RPGDWHUYRRUKHPKDDUDQGHUHUHJHOVJHOGHQ
=RPDJKLM]LMRSHONPRPHQWJHZLVVHOGZRUGHQ PHHVWDOYRRUGHPLGGHQPDQ PRHWKLM]LMHHQDFKWHUVSHOHU]LMQPDJ
KLM]LMQLHWVHUYHUHQHQPDJKLM]LMJHHQERYHQKDQGVHVHWXSJHYHQYDQXLWKHWYRRUYDNLQGLHQHHQDDQYDOOHUGDDURS
een aanvalsslag uitvoert.
Het tenue van de libero
De libero moet dus een tenue dragen (of hesje voor de vervanger van de libero) dat een andere hoofdkleur heeft dan
de rest van het team. Het tenue moet duidelijk in tegenstelling van kleur zijn met het tenue van de andere teamleden.
Het tenue van de libero moet voorzien zijn van een nummer zoals bij de andere teamleden.
In het spel
'HOLEHURPDJLHGHUHVSHOHULQKHWDFKWHUYHOGYHUYDQJHQ+LM]LMPDJDOOHHQDOVDFKWHUVSHOHURSWUHGHQHQKHHIWQLHW
het recht om een voltooide aanvalsslag uit te voeren vanuit welke positie dan ook (zowel speelveld als vrije zone), als
op het moment van het raken van de bal, deze geheel boven de netrand is. De libero mag niet serveren, blokkeren of
een blokpoging ondernemen. Wanneer een libero, die zich in de voorzone bevindt of in het verlengde daarvan, de bal
bovenhands met de vingers speelt mag de aanval niet voltooid worden indien de bal volledig hoger dan de netrand is.
Wanneer de libero hetzelfde doet vanuit een positie achter de voorzone, mag een aanval gewoon voltooid worden.
Vervanging van spelers
Vervangingen van spelers waarbij een libero betrokken is, worden niet geteld als een reglementaire spelerswissel. Het
aantal vervangingen is onbeperkt, maar er moet wel tenminste één voltooide rally gespeeld zijn tussen twee vervanJLQJHQPHWHHQOLEHUR WHQ]LMKHWWHDPYDQZHJHHHQEHVWUDQJYHUSOLFKWPRHWGRRUGUDDLHQHQDOVJHYROJGDDUYDQ
GHDFWLHYHOLEHURQDDUSRVLWLH]RXJDDQRIGHDFWLHYHOLEHURLVQLHWLQVWDDWYHUGHUWHVSHOHQZDDUGRRUGHUDOO\QLHW
gespeeld is).
(HQYHUYDQJLQJPDJDOOHHQSODDWVYLQGHQZDQQHHUGHEDOXLWKHWVSHOLVHQYyyUKHWÀXLWVLJQDDORPWHVHUYHUHQ(HQ
YHUYDQJLQJQDKHWÀXLWVLJQDDOYRRUGHVHUYLFHPDDUYyyUGHXLWYRHULQJYDQGHVHUYLFHPDJQLHWZRUGHQDIJHZH]HQ
(FKWHUQDDÀRRSYDQGHUDOO\PRHWGHDDQYRHUGHULQKHWVSHHOYHOGZRUGHQJHZH]HQRSKHWIHLWGDWGLWQLHWGHJRHGH
procedure is en dat bij herhaling dit leidt tot een maatregel voor spelophouden. Een volgende te late vervanging leidt
tot het direct onderbreken van de rally en er wordt een maatregel voor spelophouden opgelegd. Het resultaat van de
maatregel voor spelophouden bepaalt het team dat mag gaan serveren. De libero en de vervangende speler moeten
altijd het speelveld betreden en verlaten via de zone voor libero-vervangingen.
Een foutieve libero-vervanging kan onder andere inhouden dat er geen voltooide rally is gespeeld bij een liberoYHUYDQJLQJHQRIGDWGHOLEHURZRUGWYHUYDQJHQGRRUHHQDQGHUHVSHOHUGDQGLHKLMRRUVSURQNHOLMNYHUYDQJHQKHHIW'H
consequenties van een foutieve vervanging van de libero zijn dezelfde als bij het uitvoeren van een onreglementaire
spelerswissel.
Spelen met één libero
Wanneer één libero beschikbaar is voor het team en deze libero kan niet meer verder spelen, dan kan de coach (of de
aanvoerder in het speelveld als er geen coach aanwezig is) een nieuwe libero aanwijzen voor de rest van de wedstrijd.
Deze nieuwe libero mag iedere andere geregistreerde speler zijn, (niet de vervangen speler) die niet in het speelveld
staat op het moment van de nieuwe aanwijzing.
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Voor onze sponsors
Een half jaar geleden hadden we
nog geen idee van de situatie
waarin de wereld zich nu bevindt.
Een virus, dat eerst nog ver weg leek,
kwam plotseling akelig dichtbij
en zette de wereld op zijn kop!
Van het één op het andere moment
werd het ons verboden te sporten
en dat is heel vervelend.
Veel erger zijn de gevolgen voor de mensen
en bedrijven die hun werk niet meer kunnen doen!
We leven zeer mee met diegenen
GLHGRRUGH]HFULVLVKDUGZRUGHQJHWURHQ
We hopen dan ook van harte,
dat wanneer wij weer aan het sporten zijn,
onze sponsors ook weer volop werk
zullen hebben. Sterkte!
Bestuur en leden
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