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MEV O
‘Van de voorzitter’
Nu de “donkere dagen” weer achter ons liggen gaan we volop
genieten van alles wat weer op ons afkomt in deze betere tijden.
Ook binnen de vereniging genieten we weer van de vele mooie
momenten die er zijn. Aan de trainingen, wedstrijden maar ook
“derde rondes” wordt weer door veel leden meegedaan. Ook waren er voldoende aanmeldingen van verschillende
teams voor het voorjaarstoernooi. En ondertussen zijn er door de NEVOBO een aantal clinics gegeven voor de
leerlingen van de basisschool. Een aantal talenten zijn al gespot.
Alle teams zijn aangekomen aan de afronding van dit bijzondere seizoen. De recreantenteams spelen hun laatste
toernooien en de competitieteams strijden voor de laatste punten in hun poule. Het heren competitieteam speelt
de laatste wedstrijden en gaat volgend seizoen deelnemen aan de recreanten competitie. Helaas heeft het meisjes
A-team moeten beslissen om volgend jaar te stoppen.
Maar er is ook goed nieuws want op het moment van schrijven hebben de eerste kampioenen al een feestje gevierd.
Nogmaals de felicitaties voor MEVO niveau 4-1 en niveau 4-2!! Heel knap om na de lange periode van “stilzitten” het
kampioenschap binnen te halen. Daar zijn we supertrots op. Ook het meisjes C-team doet het heel goed en staat
bovenaan in hun wedstrijdpoule. Wie weet kunnen we nog een feestje vieren? Veel succes voor hen gewenst de
laatste spannende wedstrijden!!
Over feestjes gesproken, de jubileumcommissie is druk doende met de voorbereiding van het 40-jarig jubileumfeest
van MEVO. In het weekend van 21 en 22 mei gaan we een mooi feestweekend tegemoet voor zowel de senioren als
junioren. Dus, houd dit weekend vrij in de agenda! Meer hierover verderop in Meddo Magazine.
Dan nog het volgende:
Van 23 september t/m 15 oktober vindt in Nederland het WK Volleybal voor vrouwen plaats. De speelsteden zijn
Arnhem, Rotterdam en Apeldoorn. In het begin van het toernooi spelen alle 24 deelnemende landen hun wedstrijden
in Arnhem. Maar liefst 30 Gelderse gemeenten gaan de 24 landen huisvesten. In onze regio zullen een aantal teams
in Groenlo en Bredevoort verblijven. Een mooie gelegenheid om eens een wedstrijd op topniveau te bekijken.
Tot slot, op 11 mei om 20.00 uur vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats bij Spiekerman. Noteer deze datum dus
ook in uw agenda.
Tot gauw, tot 11, 21 en 22 mei!
Annebet Tannemaat

Mijn quote voor deze Meddo Magazine:

“Vind de zwakke plek
van de tegenstander en je hebt gewonnen!”
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MEVO 40 jaar
MDDUJHOHGHQRSPHLZHUG0(92RFLHHORSJHULFKW0DDUGHRSULFKWLQJVYHUJDGHULQJYRQGDOHHUGHUSODDWV
op de oude schietbaan van Spiekerman, waarbij al meteen 45 mensen lid werden. Eind 1982 waren er al 80 volleyballers actief in de nieuwe sportzaal van de St. Jozefschool. Het eerste bestuur bestond uit Ina Boukema - voorzitter,
Fried Tuinte - penningmeester, André Menting - secretaris, de andere leden waren Ferdy Scholten, Astrid Overkamp,
Nellie Raben en Marga Menting.
De eerste trainer was Theo Bos uit Winterswijk. Hij trainde twee recreantengroepen en stond ook nog het bestuur
met raad en daad terzijde. Hij heeft nog steeds goede herinneringen aan zijn tijd in Meddo. Hij werd in de jaren
negentig zelfs voor een tweede keer als trainer gevraagd.
2RNZHUGHQHUDOYULMVQHOVSRQVRUHQJHYRQGHQ-DQ.RUWVFKRW $). HQKHWVFKLOGHUVEHGULMI:HVWKR
Een paar jaar later kwamen daar Overkamp Bouwmaterialen, Spiekerman, Tobra en Veehandel André Raben nog bij.
Ze hebben MEVO altijd een warm hart toegedragen.
Naast het bestuur heeft MEVO nog veel vrijwilligers zoals in de A(ctiviteiten)T(oernooi)C(ommissie), het jeugdbestuur
en de scheidsrechters en trainers.
Ik wil enkele vrijwilligers eruit lichten, die veel of iets bijzonders voor MEVO gedaan hebben.
• Fried Tuinte is een van de eerste initiatiefnemers geweest om een volleybalclub in Meddo te beginnen. Hij werd
de eerste penningmeester en bekleedt ook op dit moment deze functie in het bestuur. Verder was hij scheidsrechter, zat in de ATC en speelt nog steeds competitie.
• André Menting was samen met Fried oprichter van MEVO. Hij was de eerste secretaris en is dat bijna 30 jaar
geweest. Ook zat hij in de redactie van Meddo Magazine, waar hij schreef onder het pseudoniem Fredje. Hij was
ook trainer bij diverse groepen en jarenlang spelverdeler bij de herencompetitie. Hij werd door de NeVoBo in
2003 onderscheiden met de bronzen speld. Helaas is André ons ontvallen in december 2017.
• Ferdy Scholten is al sinds 1983 scheidsrechter. Hij heeft jaren competitie gespeeld, maar door een rugblessure
PRHVWKLMVWRSSHQPDDUKLMLVDOWLMGEOLMYHQÀXLWHQ%LMGHRSULFKWLQJKHHIWKLMRRN]LWWLQJJHQRPHQLQKHWEHVWXXU
• Ina Boukema was de eerste voorzitter van MEVO en mede door haar inzet kon de vereniging in 1986 al het honderdste lid verwelkomen. Ze was jarenlang actief als competitiespeelster en was daarbij ook nog scheidsrechter.
Nu is ze nog onze vertrouwenspersoon binnen de vereniging.
• Peter van Beusekom is misschien wel een vreemde eend in de bijt als Rotterdammer, maar heeft zich altijd erg
thuisgevoeld in Meddo. Begon als competitiespeler, maar werd ook scheidsrechter en heeft meerdere teams
getraind. Heel actief geweest in de ATC en ook nog in het bestuur. Toen in 2016 de voorzitter onverwachts moest
stoppen, wilde hij wel tijdeijk voorzitter worden. Dit tijdelijke duurde maar liefst 5 jaar en het was dan ook terecht
dat hij in 2021 benoemd werd als eerste erelid van MEVO.
Het risico om bovenstaande namen te noemen, is dat je mensen zou vergeten. Maar alle vrijwilligers komen dezelfde
eer toe als bovengenoemde personen. Zonder deze vrijwilligers is er simpelweg geen vereniging. Het is zeker dat alle
vrijwilligers hetzelfde MEVO-gevoel moeten hebben om dit voor de vereniging te doen. Wat het MEVO-gevoel is, is
moeilijk te verwoorden. Erg belangrijk is de gemoedelijkheid, maar ook het après-volleybal bij Spiekerman. De sterke
band tussen de diverse trainingsgroepen is niet te beschrijven, die moet je gewoon voelen.

Jubileumweekend zaterdag 21 en zondag 22 mei
De zaterdagavond is voor onze eigen leden en dan zal het MEVO-gevoel zeker door de zaal waaien. Opgave voor deze
gratis avond graag voor 6 mei.
Zondagmiddag komt de volleybalbus van de Nederlandse volleybalbond, dit is vooral bedoeld voor de jeugd, maar
eigenlijk voor iedereen, waarbij de fun voorop staat. Er zijn allerlei volleybalspelletjes, we verwachten dat de kinderen
aan het einde van de middag met een rood hoofd en een grote glimlach huiswaarts gaan. Dit is niet alleen voor jeugdleden, maar ook voor familieleden, vrienden en klasgenootjes.
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Heren competitie bezig met de laatste wedstrijden
Het heren competitieteam heeft de laatste jaren geen nieuwe spelers
meer gekregen en nu de leeftijd gaat tellen, hebben de heren een
seizoen geleden al besloten om te gaan stoppen met de wedstrijdsport.
Door Corona werden er vorig seizoen weinig wedstrijden gespeeld en
daarom werd er besloten om nog één jaar langer door te gaan, mede
omdat enkele recreanten bereid waren om, indien nodig, mee te spelen.
Gelukkig hebben we dit jaar nog een volledige competitie kunnen spelen
en komt de laatste wedstrijd in zicht.
We hebben al een eerste mini-afscheid gehad. Donderdag 24 maart
speelden we namelijk voor de laatste keer tegen het team van Harreveld - KSH H2. Meestal waren de wedstrijden tegen KSH en Gemini de
wedstrijden waar we nog wat puntjes konden pakken, maar doordat KSH
er enkele jongere spelers bij heeft gekregen lukte het ons niet meer van
hen te winnen. Het waren altijd spannende en sportieve potjes en KSH
vond het jammer dat we gaan stoppen met de wedstrijdsport.
$OVEHGDQNMHYRRUDOGLHJH]HOOLJHHQVSRUWLHYHZHGVWULMGHQZHUGRQVQDDÀRRSYDQGHZHGVWULMGHHQYHUUDVVLQJDDQJHboden. Iedere speler kreeg een chocoladepop en een drankje uit een welbekende krat!! KSH H2 bedankt!!
Na bijna 40 jaar competitie spelen met de heren komt er nu een einde aan een mooie periode, maar we gaan nog niet
stoppen met volleyballen. Onze gemiddelde leeftijd is inmiddels 63 jaar en daarmee zijn we ongetwijfeld het oudste
competitieteam in de regio.
Vanaf volgend seizoen gaan we verder als recreantenteam en willen we ook gaan deelnemen aan de lettercompetitie
(recreantentoernooien van de Nevobo). De trainingen blijven op de donderdagavond en we kunnen er best nog enkele
spelers bij gebruiken om onderling een partijtje te spelen. Dus heb je zin in volleyballen, kom dan een paar keer
meetrainen om te kijken of het je bevalt.

Aanstormend talent van niveau 3!
Op zaterdag 12 maart is CMV niveau 3 afgereisd naar Zieuwent
voor hun 6de toernooi van dit seizoen. Het team was vandaag
weer compleet, zodat we met vijf kinderen sterk aan alle wedstrijden konden beginnen. In de vier wedstrijden die we hebben
gespeeld, kwamen mooie valballen naar voren en er werden al
veel ballen bovenhands over het net gespeeld, zodat we een
bonuspunt scoorden! Een set werd zelfs met 40-19 gewonnen,
super zeg.
Er waren ook sets die we nipt hebben gewonnen, 27-26, 18-15.
We hebben alle wedstrijden gewonnen, dus de beker mocht mee
naar huis. Supergoed gedaan! Bij het volgende toernooi spelen ze
in de hoogste poule van niveau 3.
Op zaterdag 2 april is het laatste toernooi geweest voor dit team
in Lichtenvoorde. Ze speelden in de hoogste poule van niveau 3.
Op deze ochtend stonden er vier wedstrijden op het programma
tegen Longa’59, Vollverijs, Tohp en Dios. De kinderen hebben
V.l.n.r.: Amber Kruijsen, Daphne Snijders, Fiene Meijer,
leuk en goed gespeeld, helaas werd er net geen setje gewonElin te Selle. Victor Hilboldt ontbreekt op de foto.
QHQHQ]LMQZHJHsLQGLJGRSGHGHSOHN
Jullie hebben samen een leuk en goed seizoen gedraaid. Daarbij hebben jullie allemaal grote sprongen gemaakt in het volleybal. Blijf zo doorgaan!
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De kampioenen van CMV niveau 4!! YEAH!
Het is zaterdag 9 april, de dag van de waarheid, worden de meiden van niveau 4 kampioen?
Na vijf zaterdagen van competitie staan beide teams op de 1ste plek. We gaan naar Aalten om de laatste wedstrijden
van dit halfjaar te spelen. MEVO 41 mocht als eerste aantreden op deze zaterdag. De wedstrijden tegen Longa’59 en
Volga werden beide met 4-0 gewonnen. Het kampioenschap is een feit!
MEVO 42 was nu aan de beurt. De eerste wedstrijd tegen Brevolk werd gewonnen met 4-0, alleen helaas werd de 2de
wedstrijd tegen Volga verloren. Het was even spannend bij de prijsuitreiking, dit was ook af te lezen aan de gezichten
van de kinderen, maar ook de ouders.
Volgens het rayon waren ze geen kampioen geworden, maar WIJ VINDEN DAT ZE ALLEMAAL KAMPIOEN ZIJN
GEWORDEN!!
De meiden hebben alle wedstrijden met z’n allen gespeeld. Alle meiden zijn ook in het zonnetje gezet door de ouders,
Ellen en het bestuur. In Aalten werden de meiden gehuldigd met allerlei traktaties en slingers.

V.l.n.r.: Evie Meijer, Noor Bouwman, Isa Sluiter, Indy Prinsen, Jolien Snijders, Eva Hilboldt en Saar Gebbink.

Na de huldiging vertrokken we naar Meddo. Bij Spiekerman
werden de meiden eerst gefeliciteerd door de voorzitster, Annebet.
Na deze felicitatie hebben we nog een ereronde door Meddo
gelopen, omdat iedereen mocht weten dat niveau 4 kampioen is
geworden. Na deze ronde gingen we met z’n allen naar Spiekerman, daar was er vanuit het bestuur nog een cadeautje, namelijk
een bidon in de MEVO kleuren en daarop je eigen naam. Daarna
hebben de meiden lekker een patatje en snackje gegeten. Dit was
een goede afsluiting.
Meiden, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!!!
Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en jullie zijn allemaal
het afgelopen halfjaar zo hard gegroeid, ga zo door! Op naar het
volgende seizoen.
Op zaterdag 14 mei doen we nog mee met de
Rayonkampioenschappen in Dinxperlo.

Boven: Saar, Evie, Jolien, Eva.
Midden: Ferdinand (Coach), Noor, Indy, Marleen (Coach).
Onder: Ellen (Trainster) en Isa.
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Wedstrijdverslag meisjes C zaterdag 9 april
Op zaterdag 9 april speelde het meisjes C-team thuis tegen Sparta Zelhem. Tegen dit team hadden ze nog niet
eerder gespeeld. Het was vanaf het eerste moment een spannende wedstrijd, de beide teams gingen erg gelijk op in
SXQWHQ+HWWHDPYDQGHWHJHQVWDQGHUZDVQDDVWKHWVWHUNHVSHORRNYHUEDDOHUJDDQZH]LJHUZHUGÀLQNJHVFKUHHXZG
en de een na de andere yell vloog door de zaal. Voor de MEVO-meisjes was het soms een beetje lastig om de
aandacht erbij te houden, ze waren af en toe wel een beetje onder de indruk van al het kabaal. Toch wonnen ze de
eerste twee sets met 25-18 en 25-22.
In de derde set kregen ze het moeilijk, die werd met 25-18 gewonnen door Sparta Zelhem. Nu kwam het erop aan
om de vierde set te winnen, daarmee kon de wedstrijd beslist worden. Gelukkig kwamen de meiden in deze set snel
op een vrij ruime voorsprong, die ze niet meer hebben weggegeven. Sparta Zelhem bleef er wel goed bij, maar met
25-18 pakte MEVO de laatste set en daarmee een 3-1 overwinning!
Meiden, jullie doen het erg goed als nieuwelingen bij de meisjes C. Er zijn vijf wedstrijden gespeeld, allemaal gewonnen en nog drie te gaan. Als dit zo doorgaat maken jullie een goede kans om kampioen te worden! Heel veel succes
met de laatste wedstrijden!

MEVO Meisjes C zoekt leden!!!
Ben jij tussen de 11 en de 13 jaar? En heb jij interesse? Kom dan een keer gezellig mee trainen!
We trainen op woensdagavond van 18.30u tot 19.30u.
Kom jij ons team versterken? Hopelijk tot dan! Groetjes van ons allemaal.
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