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MEV O
Van de voorzitter
Eigenlijk weet ik niet goed waar ik moet
beginnen en eigenlijk is er ook niet zoveel
nieuws. Ja, we zitten middenin een crisis.
Maar dat horen en lezen we de hele dag.
Onze wereld is een stuk kleiner geworden. Er zijn meer mensen ziek dan normaal en er overlijden meer mensen dan
normaal. Ons stukje Achterhoek heeft gelukkig nog maar weinig besmettingen en dat moeten we met z’n allen vooral
]RSUREHUHQWHKRXGHQ'DDUQDDVWYHUOLH]HQPHQVHQKXQEDDQHQNRPHQEHGULMYHQÀLQNLQGHSUREOHPHQGRRUVOXLWLQJ
of gebrek aan werk. Ik wens iedereen veel sterkte en hoop dat dit niet te lang gaat duren!
Toen ik het stukje voor de Meddo Magazine van februari schreef was er nog niet veel aan de hand. Het plan was om
nog een evenement voor de jeugd te organiseren en als afsluiting van het seizoen het altijd gezellige huistoernooi.
Maar niets van dat alles. Op 12 maart ging de stekker uit de competitie en werden tegelijk de trainingen stilgelegd. De
Nevobo heeft direct daarop besloten de competitie niet uit te spelen. Volgens mij een verstandige beslissing. In eerste
instantie zouden er geen kampioenen en degradanten zijn. Maar daar kwam commentaar op, dus heeft de Nevobo
een rekenformule toegepast om een eindstand te creëren (zie uitleg op pagina 17).
Voor onze competitieteams heeft het vroegtijdig beëindigen van de competitie weinig gevolgen. Het damesteam is op
een 4e plaats geëindigd, maar had nog zicht op promotie. Het herenteam eindigde op de 9e plaats en had geen zicht
op een hogere klassering.
Het gerucht gaat dat de heren volgend seizoen stoppen met de competitie en als recreanten verdergaan, maar het
GH¿QLWLHYHEHVOXLWLVQRJQLHWJHQRPHQ0RFKWHQGHKHUHQXLWHLQGHOLMNEHVOXLWHQRPWHVWRSSHQPHWFRPSHWLWLHVSHOHQ
dan heb ik daar alle begrip voor. Er zijn vele pogingen ondernomen om er nieuwe spelers bij te krijgen.
Meisjes B eindigde op de 4e plaats maar had mogelijk nog kampioen kunnen worden. Uitstekend gedaan dames!
De recreanten en de CMV spelen in toernooivorm waarbij het resultaat van de dag geldt. Zeker voor de CMV-teams
mag dat er wezen, ze strijden steeds voor de bovenste plaatsen.
Ook de ledenvergadering kon niet doorgaan, maar die houden jullie tegoed. Waarschijnlijk wordt dat september of
oktober wanneer we hopelijk weer fanatiek aan het sporten zijn.
Op de Nevobo-site of app kun je een trainingsprogramma bekijken dat je thuis kunt volgen om in conditie te blijven.
Ga ervoor! Maar bovenal, BLIJF GEZOND!!!!

Peter van Beusekom
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6SLHNHUPDQ±0HYRYRRUMDDUVWRHUQRRL
Op 26, 27 en 28 februari, vlak voor alles werd stilgelegd, hebben we nog net het voorjaarstoernooi kunnen afwerken.
Voor woensdag de 26e was er een vol programma met vijf teams en veel bekende gezichten. Het was ouderwets
gezellig.
De uitslag:
1.
YMCS
2.
Knorrepotten
3.
Elbekurkie 2
4.
Deurgoan
5.
Elbekurkie 1

8
6
4
2
0

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

(+55)
(+15)
(+ 0)
(- 27)
(-43)

Voor donderdag de 27e hadden zich helaas maar vier
teams aangemeld. Om toch aan voldoende speeltijd te
komen hebben we voor een dubbele competitieopzet gekozen. De teams speelden dus twee keer tegen elkaar, met
dien verstande dat er op tijd werd gespeeld (15 min.).
De uitslag:
1.
Nijweide
2.
De Kaarters
3.
Bende v/h Goorende
4.
De kleine Buurt

10 pnt
7 pnt
7 pnt
0 pnt

(+55)
(+23)
(-28)
(-50)

Ook voor de vrijdag hadden zich maar vier teams aangemeld, dus werd hetzelfde schema als op donderdag
gevolgd. Omdat alle sets op donderdag boven de 25
punten waren geëindigd is besloten om op vrijdag sets tot
de 25 te spelen.
De uitslag:
1.
Wivoc Mix
2.
Mevo Mix
3.
Mijn favoriete Team
4.
BV De Abeel

10 pnt
8 pnt
6 pnt
0 pnt

(+47)
(+14)
(+ 1)
(- 61)

0DDUQDWXXUOLMNKHHIWGLWWRHUQRRLDOOHHQPDDUZLQQDDUVHQZHUGHONWHDPQDDÀRRSJHWUDNWHHUGRSHHQELWWHUJDUQLWXXU
beschikbaar gesteld door Café Spiekerman, waarvoor onze dank!
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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 balgevoel is
KDQGLJHQ]HKHEEHQHUYDULQJJHQRHJLQKHWWHDPRPQLHXZHOHGHQGH¿MQHNQHHSMHVYDQKHWYROOH\EDOOHQWHOHUHQ
De heren trainen normaalgesproken 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!
Kijk voor meer informatie op: www.mevomeddo.nl

- advertentie -

16

MEDDO MAGAZINE | MEI 2020

Het einde van een volleybalseizoen
Half maart besloot volleybalbond Nevobo dat alle competities met uitzondering van de eredivisie per direct werden
stilgelegd. Korte tijd later volgde dezelfde beslissing voor de eredivisie. Er wordt dit seizoen niet meer gevolleybald.
Om de competitiestanden op te maken, hanteert Nevobo de volgende methodiek: 1. Aantal punten / aantal gespeelde
wedstrijden = wedstrijdquotiënt. Het wedstrijdquotiënt bepaalt de eindstand. Bijvoorbeeld: Team A: 41 punten / 18
wedstrijden = wedstrijdquotiënt 2,28, Team B: 37 punten / 16 wedstrijden = wedstrijdquotiënt 2,31, Team B hoger
wedstrijdquotiënt, dus hoger in de stand. 2. Bij gelijke stand, na stap 1 (conform het huidige reglement): setquotiënt
(aantal sets voor / aantal sets tegen) / aantal gespeelde wedstrijden. 3. Bij gelijke stand, na stap 1 en stap 2 (conform het huidige reglement): puntenquotiënt (aantal punten voor in alle wedstrijden / aantal punten tegen in alle
wedstrijden) / aantal gespeelde wedstrijden.
Het team met het hoogste wedstrijdquotiënt eindigt bovenaan. De nieuwe eindstanden zijn te zien in de competitiemodule in onder meer de Mijn Volleybal app en op volleybal.nl. De nummer 1 wordt niet benoemd tot kampioen.
De eindstanden worden alleen gebruikt om te bepalen welk team promoveert of degradeert.

/HXNHYROOH\EDO¿OPSMHV
Hoe houd je als volleyballer in tijden van Corona je techniek en conditie op peil? Op social media zijn verschillende
OHXNH¿OPSMHVWH]LHQ+LHURQGHUYLQGMHHHQWZHHWDOYLGHR¶VPHWHHQDDQWDOYROOH\EDOOHUVLQDFWLH

Een zelfgemaakte gemotoriseerde volleyballanceerinstallatie
Beachvolleybalspeler Philip Burrow uit South Carolina
in de Verenigde Staten bouwde een volleyballanceerinstallatie. Deze kan een bal opvangen en vervolgens
ook weer opgooien. Philip toonde zijn creatie op
instagram. Scan de QR-code om hem in actie te zien.

Volleybalvereniging Wilhelmina houdt de rally vast
VV Wilhelmina uit Amersfoort blijft zelfs op afstand met elkaar
volleyballen. Met behulp van leuke video’s op YouTube blijven
]H¿WHQKRXGHQ]HYLUWXHHO EDO FRQWDFW
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