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MEV O
Van de voorzitter
Bijna aan het einde van een mooi seizoen was het zaterdag 6 april erop of eronder voor ons damesteam. Er was
nog een kans op het kampioenschap, maar dan moest er wel worden gewonnen van de koploper. Geen eenvoudige
opgave.
Er was voldoende steun van het publiek, dit zorgde voor een gezellig sfeertje. De dames hebben gevochten voor elke
punt, helaas was dat niet genoeg. In ieder geval promoveert ons damesteam wel weer naar de derde klasse en dat
is toch een mooi resultaat. Bij deze wil ik de dames en hun trainer Laurens complimenteren met hun inzet. Vol goede
moed kijk ik nu al uit naar het volgende seizoen. Tot mijn spijt kon ik, om medische redenen, niet bij de wedstrijd
DDQZH]LJ]LMQ%XXUPDQ:LPGLHRRNGHZHGVWULMGKHHIWJHÀRWHQKHHIWXLWJHEUHLGYHUVODJELMPHJHGDDQZDDUYRRU
dank.
Wat ik ook aan mij voorbij moet laten gaan is onze ledenvergadering. Dat vind ik vooral jammer omdat we een
25-jarige jubilaris hebben die ik graag persoonlijk te woord had willen staan. Het is Arja Rensink die in die 25 jaar veel
voor de vereniging heeft betekend. En wat waarschijnlijk niemand weet, behalve buurman Wim, is dat ik Arja al veel
langer ken dan die 25 jaar. Sinds 1976 is zij een aantal jaren een buurmeisje van me geweest.
Arja is in 1994 begonnen bij de dames recreanten en later heeft ze zich ook bij het mixteam gevoegd. Daarmee zijn
ze meerdere keren naar een toernooi in Arcen geweest.
Wanneer precies heb ik niet kunnen achterhalen, maar ze heeft een aantal jaren in de redactie van Meddo Magazine
gezeten. Van 2005 tot 2008 is ze voorzitter van Mevo geweest. Toen in 2010 verschillende bestuursleden opstapten
heeft Arja zich tijdens de ledenvergadering spontaan aangemeld en tot 2013 in het bestuur gezeten.
Bij deze feliciteer ik Arja met haar jubileum en er zullen zich in de toekomst nog genoeg gelegenheden voordoen om
dit ook persoonlijk nog eens dunnetjes over te doen.
Inmiddels is ook bekend geworden dat na de ledenvergadering twee van onze bestuursleden niet meer terugkeren.
Het zijn Minke en Ingrid en dat betekent een zware aderlating voor het bestuur. Ik hoop dat zich tijdens of na
de ledenvergadering nieuwe kandidaten melden. Zo niet, dan zullen we noodgedwongen voorlopig met een
vijfmansbestuur verder moeten.
De redenen waarom Minke en Ingrid stoppen zijn heel begrijpelijk en worden door ons natuurlijk gerespecteerd.
Ik wil beide dames heel hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet voor Mevo en wens ze het allerbeste voor de
toekomst.
Peter van Beusekom

Mededelingen ATC Mevo
Buitentoernooi verplaatst naar 2 juni
Volgens eerdere berichtgevingen zou het buitentoernooi dit jaar gehouden worden op zondag 16 juni. Dit is verplaatst naar
zondag 2 juni. Opgeven kan via: atc@mevomeddo.nl o.v.v. buitentoernooi.

Mevo huistoernooi 24 mei
Vrijdag 24 mei houden wij ons jaarlijkse huistoernooi. Gezamenlijk met alle leden het seizoen afsluiten door een gezellig
SRWMHWHYROOH\EDOOHQHQQDDÀRRSHHQGUDQNMHWHGRHQELM6SLHNHUPDQ
Graag zien wij jullie opgave voor 22 mei a.s. tegemoet via: atc@mevomeddo.nl o.v.v. Huistoernooi.
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Dames 1 Mevo promoveert naar de derde klasse
Het eerste damesteam van volleybalvereniging Mevo is gepromoveerd naar de derde klasse. De tweede
plaats in de vierde klasse F bleek voldoende om het komende seizoen een klasse hoger uit te komen. De
volleybalsters uit Meddo moesten alleen het derde damesteam van Dios uit Dinxperlo voor zich dulden.
Mevo en Dios speelden tegen elkaar in Meddo op zaterdag 6 april. Deze thuiswedstrijd van de Mevo-dames zou
cruciaal worden voor het kampioenschap. Beide teams hadden tot op dat moment 93 punten. Mevo was tot dan toe
koploper omdat het een set minder had verloren.
De uitwedstrijd verloor Mevo nog van Dios op maandag 10 december met 3-1. Gezien de stand op de ranglijst beloofde het een spannende thuiswedstrijd te worden, en dat werd het ook. Onder grote publieke belangstelling voor
zowel Mevo als Dios maakten de tien speelsters van Mevo en elf speelsters van Dios er een spannende pot van.
Stand 6 april voorafgaande aan de wedstrijd van Mevo D1 tegen Dios D3
Plaats Team
Wedstrijden Punten Sets voor Sets tegen Punten voor Punten tegen
1
Mevo DS 1
20
93
75
6
1978
1231
2
Dios DS 3
20
93
75
7
2005
1286
De wedstrijd begon met verzorgd spel van beide kanten. De opslag zorgde voor veel druk, de pass was goed en de
aanvallers van beide teams werden goed bediend door de spelverdeelsters. De volleyballers van Mevo waren tot aan
de stand 12-8 net iets beter. Ze kwamen net iets meer tot aanval dan hun tegenstanders uit Dinxperlo. Maar nadat
het 12-12 was geworden kwam Dios meer in hun spel. De Mevo-volleybalsters hadden moeite met de pass en Dios
wist dan ook de achterstand om te buigen in een kleine voorsprong. In de tweede helft van de eerste set hield Dios
KHWLQLWLDWLHI0HWQDPHKXQHHFWLHYHDDQYDOPDDNWHKHWYHUVFKLOWHQRS]LFKWHYDQ0HYR0DDUGHGDPHVLQKHWJURHQ
wisten goed bij te blijven en beide teams kregen meerdere setpoints. Via 25-25 en 28-28 trok Dios uiteindelijk net aan
het langste eind. Zij wonnen de eerste set nipt met 28-30.

Z.o.z.
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In het begin van set twee zorgde de opslagdruk van Dios dat Mevo al snel tegen een achterstand van 0-4 aankeek.
Maar de volleybalsters van coach Laurens Elferink lieten de voorsprong van hun tegenstanders niet groter worden.
Ondanks de vechtlust van de Meddose dames hield Dios steeds een paar punten voorsprong. Ook in de tweede helft
van de tweede set bleef Mevo bij, maar kon niet voorkomen, mede door een paar opslagfouten, dat ook de tweede
set met 22-25 naar Dios ging.
In de derde set trok Mevo het initiatief weer naar zich toe. En al snel stonden ze met 10-7 voor. Mede dankzij een
goede opslag had Dios moeite om de pass goed bij de spelverdeelster te brengen. Halverwege de set kregen de
dames uit Dinxperlo meer grip op het spel van Mevo en wisten zij dankzij de moeilijk te verdedigen aanvalskracht de
achterstand om te buigen naar een voorsprong. Ook de derde set was met een eindstand van 19-25 voor Dios.
De vierde en laatste set begon wat rommelig aan Meddose zijde en Mevo keek dan ook al snel tegen een achterstand
aan van 0-5. Dios wist makkelijk uit te lopen naar 7-15 en de set ging uiteindelijk met 14-25 naar Dios. Daarmee
gingen vijf punten mee naar Dinxperlo en zette het team met nog één wedstrijd te gaan een grote stap richting het
kampioenschap in de poule.
Beide teams wonnen uiteindelijk een week later hun beider laatste wedstrijden, waardoor Dios met 102 punten het
NDPSLRHQVFKDSGH¿QLWLHIYHLOLJVWHOGHHQKHWHHUVWHGDPHVWHDPYDQ0HYRPHWJHZRQQHQHQYHUORUHQVHWV 
punten) genoegen moest nemen met een tweede plaats in de vierde klasse F.
Eindstand vierde klasse F
Plaats Team Wedstrijden Punten
1
Dios DS 3
22
102
2
Mevo DS 1
22
98
3
SV Loil DS 2
22
80
4
Pajodos DS 4
22
74
5
Halley DS 8
22
71
6
Phantoms DS 1
22
59
7
Wivoc DS 4
22
44
8
Victoria DS 4
22
37
9
DVO DS 8
22
30
10 Brevolk DS 4
22
24
11 Rohda DS 2
22
21
12 Givo’92 DS 1
22
10

Sets voor Sets tegen
82
8
79
10
65
26
60
30
58
34
49
43
36
54
31
60
26
66
21
70
28
65
10
79

Punten voor
2206
2161
2073
2036
2087
1955
1713
1706
1655
1550
1770
1393

Punten tegen
1423
1399
1622
1727
1715
1858
1987
2045
2103
2131
2118
2177

De slag om Grolle
Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat het evenement ‘De slag om Grolle’ heeft plaatsgevonden. Ook dit jaar
willen wij als vereniging weer van de partij zijn om onze clubkas te spekken. Voor dit evenement zoeken wij weer
vrijwilligers die ons willen helpen bij dit evenement, dat plaatsvindt op 18, 19 en 20 oktober 2019.
Werkzaamheden kunnen zijn: kassa, scan, controle en mogelijk bij de afsluiting van de toegangswegen. Ook mensen
van buiten de vereniging zijn welkom om te helpen. Lijkt het je leuk om bij dit evenement te helpen, geef je dan zo
spoedig mogelijk op. Het is nog ruim van tevoren maar de organisatie van De slag om Grolle wil dit al vroeg weten, in
verband met de planning van vrijwilligers.
Geef je op voor 22 mei en geef daarbij je naam, je mobiele nummer en de dag dat je
vrijwilliger kunt zijn (dit mogen ook meerdere dagen zijn) aan ons door. Dit kan via
atc@mevomeddo.nl onder vermelding van helpen bij De slag om Grolle.
Heb je nog vragen, dan kun je die stellen aan Lynet Tiggeloven via:
atc@mevomeddo.nl
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De CMV-groep sleept de ene beker na de andere beker binnen
Op zaterdag 23 februari mochten we naar Winterswijk. We konden ook nog eens uitslapen, omdat de eerste wedstrijden pas om 11 uur begonnen. We deden weer met vier teams mee, twee niveau twee teams en twee niveau drie
teams. Alle kinderen hebben erg goed gespeeld en de wedstrijden waren erg leuk om te zien. De stijgende lijn zet
zich voort. Dit was ook te zien aan de eindstanden van alle poules. Mevo 21 een 1ste plek, Mevo 22 een 2de plek,
Mevo 31 een 1ste plek en Mevo 32 een 2de plek, oftewel een TOP ZATERDAG!
Daarna mochten we op zaterdag 6 april naar Varsseveld voor het laatste toernooi van dit seizoen. Na de TOP zaterdag
in Winterswijk waren de verwachtingen hooggespannen voor dit toernooi. De wedstrijden gingen lekker en er werd
goed opgeslagen, gevangen, gegooid en getoetst. De eindstanden waren als volgt:
o
MEVO 21 een 2de plek
o
MEVO 22 een 3de plek,
o
MEVO 31 een 2de plek, en
o
MEVO 32 een 1ste plek.
Een dag later kreeg Marleen een berichtje dat er een fout was gemaakt in de poule van Mevo 31. Een wedstrijd was
niet meegenomen in de puntentelling. Dus uiteindelijk was Mevo 31 alsnog kampioen! Op de training hebben de
meiden alsnog hun beker en medaille ontvangen.
Volleybal jouw sport?
Mocht je graag willen kijken of volleybal jouw sport is? Dan mag je vier keer gratis meetrainen
met de CMV-groep op de woensdag in sportzaal ’t Kempken. De trainingstijden zijn:
o
17.30 – 18:30 uur: Niveau 2 (leeftijd 6 t/m 8 jaar)
o
18:30 – 19:30 uur: Niveau 3 (leeftijd 9 t/m 12 jaar)

Meisjes C zet een goede prestatie neer in de tweede klasse
Na de wedstrijd van zaterdag 2 februari stond Meisjes C op de 5de plek. Op zaterdag 9 februari stond Boemerang
MC2 op het programma in Eibergen. Soms zijn er wedstrijden waarbij het wat minder lekker loopt, 3-1 verloren,
QLHWVDDQWHGRHQHQRSQDDUGHYROJHQGH'LWNHHUWHJHQ+DOOH\0&LQRQVHLJHQ¿MQH]DDOWMH'HPHLGHQPRHVWHQ
bij deze wedstrijd hard aan het werk om de punten in eigen huis te houden. De setstanden waren als volgt: 25-20,
25-27, 25-22, 25-21. Een paar weken daarna mochten we naar Winterswijk om te spelen tegen Wivoc, een Winterswijkse derby. Helaas trokken de meiden aan het kortste eind, 3-2 verlies. Daarna volgden twee wedstrijden tegen
teams die al wat langer in de tweede klasse en op het meisjes C niveau speelden. Tegen WSV (Warnsveld) werd met
0-4 verloren en in Duiven helaas met 3-1 verloren. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de laatste set op basis
van vechtlust en goede samenwerking werd gewonnen! De laatste thuiswedstrijd tegen Dios werd helaas nipt verloren met 3-1, een vijfde set zat er nét niet in. De laatste wedstrijd tegen Bovo in Aalten werd goed afgesloten met
een 3-1 winst. Dit resulteert in een mooie 6de plek in de tweede klasse. Een goede prestatie! We kunnen concluderen dat de meiden in dit half jaar veel hebben geleerd en zeker een aantal ervaringen rijker zijn geworden.
Op naar een nieuw seizoen in de tweede klasse!

Jeugduitje!
Op zaterdag 25 mei houden we het jeugduitje voor de CMV-groep en Meisjes C.
Wat we gaan doen, blijft nog even een verrassing.

Wist je dat?
Mevo ook een Facebook-pagina heeft met informatie,
leuke nieuwtjes, wedstrijduitslagen en de standen!
Nee? Ga dan onze facebookpagina en like....
https://www.facebook.com/mevomeddo/
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