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MEV O
Van de voorzitter
Op het moment dat ik dit schrijf is het half augustus en nog volop zomer. Voor nieuws vanuit de vereniging is het
dus nog komkommertijd. Nu gaat het met die komkommers ook niet zo goed denk ik. Want wat een warme en droge
zomer hebben we dit jaar. De ene hittegolf na de andere en er lijkt geen eind aan te komen. Mijn gazon is veranderd
in een gele toendra en heel wat planten hebben het loodje gelegd. Maar er zit ook een positieve kant aan het mooie
weer. Begin mei heb ik zonnepanelen op mijn dak laten monteren en die hebben inmiddels al ruim de helft van mijn
jaarlijkse stroomverbruik opgewekt.
Ook het buitentoernooi was eindelijk weer een keer gezegend met mooi weer. De belangstelling viel nog een beetje
tegen, maar we hopen dat zich volgend jaar wat meer teams aanmelden en we weer uitgroeien naar het toernooi van
weleer. In ieder geval kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi. Graag wil ik iedereen bedanken voor de hulp
die we bij het opbouwen, het afbreken en op de dag zelf hebben gehad. Zelf kon ik helaas niet bij het evenement
aanwezig zijn.
We reden op dat moment met een camper door Spanje en Portugal. Daar liet het weer het totaal afweten. Het was
nat en koud. Je kunt het je niet voorstellen, maar toen het in Nederland 30 graden was haalden we daar de 10
graden nog niet en zaten tegen de nachtvorst aan. Het is een aparte zomer.
Het was de bedoeling dat we de avond voor het buitentoernooi de seizoensafsluiting zouden organiseren. Helaas
bleek de belangstelling hiervoor zo gering dat we het op het laatste moment hebben moeten afblazen. Jammer, maar
het is niet anders.
We zullen proberen te achterhalen wat de oorzaak van het lage aantal aanmeldingen is. Daarnaast kunnen we ons
afvragen of er nog wel behoefte is aan een gezamenlijke seizoensafsluiting. De meeste groepen organiseren zelf al
wedstrijdjes en gezellige avonden, het wordt wat dubbelop.
Op het moment dat dit in Meddo Magazine verschijnt zijn de trainingen al in volle gang en de eerste
competitiewedstrijden al gespeeld. Ik wil alle leden een prettig en succesvol seizoen wensen.
Tot slot heb ik nog heugelijk nieuws. Deze week heeft Marleen Schurink me toegezegd dat ze ons bestuur weer
op sterkte wil brengen. Daarmee is de vacature, die al een jaar bestond, eindelijk opgevuld en bestaat het bestuur
weer uit de vereiste zeven leden. Marleen neemt zitting in het bestuur als vertegenwoordigster van de jeugd en
damescompetitie. Vanzelfsprekend zijn we hier heel blij mee. Top Marleen!
Peter van Beusekom

11

MEDDO MAGAZINE | OKTOBER 2018

Schermen, hoe zit het ook alweer met de regels?
Sinds het afgelopen seizoen zijn de regels aangescherpt om het volleyen sneller te laten verlopen tijdens wedstrijden.
Wat is wel en niet toegestaan? Hieronder zie je verschillende spelsituaties en of er al dan niet sprake is van schermen.
Je staat met enkele andere spelers bij de service van jouw team een armlengte uit elkaar.
De tegenstander kan de serveerder zien als de service over jullie heen gaat. Nooit fout
Je staat met enkele andere spelers bij de service van jouw team een armlengte uit elkaar.
De tegenstander kan de baan van de bal zien als de service over jullie heen gaat. Nooit fout
Je staat met enkele andere spelers bij de service van jouw team niet in een omgekeerde
piramidevorm opgesteld, om zo het zicht van de tegenstander op de serveerder te
onttrekken als de service over jullie heen gaat. Nooit fout
Je staat met enkele andere spelers bij de service van jouw team niet in een piramidevorm.
De tegenstander kan de baan van de bal zien als de service over jullie heen gaat. Nooit fout
Je staat met enkele andere spelers bij de service van jouw team geen armlengte uit
elkaar. De tegenstander kan de serveerder niet zien als de service over jullie heen
gaat. Scherm, onvoldoende afstand, serveerder niet te zien
Je staat met enkele andere spelers bij de service van jouw team geen armlengte uit
elkaar. De tegenstander kan de baan van de bal niet zien als de service over jullie
heen gaat. Scherm, onvoldoende afstand, balbaan niet te zien
Je staat met enkele andere spelers bij de service van jouw team in een omgekeerde
piramidevorm. De tegenstander kan de baan van de bal niet zien als de service over
jullie heen gaat. Scherm, balbaan niet te zien
Je staat met één of meerdere spelers bij de service van jouw team geen armlengte uit
elkaar. De service gaat niet over jullie heen. Geen scherm
Je staat met één of meerdere spelers bij de service van jouw team in een omgekeerde
piramide vorm opgesteld. De service gaat niet over jullie heen. Geen scherm
Eén speler of meerdere spelers van het team aan service beweegt op het moment van de
service de armen, gaat springen of beweegt zich zijdelings om zo het zicht op de
serveerder of op de baan van de bal aan het zicht van de tegenstander te onttrekken. Individueel scherm of
groepsscherm

Geen wasverzachter voor Heren 1
Waarom wordt er eigenlijk geen wasverzachter voor onze sportkleding gebruikt? Het was een vraag die onlangs na
DÀRRSYDQHHQWUDLQLQJELMGH+HUHQFRPSHWLWLHRYHUWDIHOJLQJ'HXLWOHJYRRUGHUHGHQZDVYRRUGHKDQGOLJJHQGHQ
moet vooral met een vette knipoog worden gelezen - want het heeft te maken met het logo van de broeksponsor: Van
der Broek services. Het logo van het bedrijf van Heren-1-speler Bertil van der Broek bestaat uit een tweetal eieren.
‘Als er wasverzachter wordt gebruikt worden de eierschalen zacht en vallen de eieren van Van der Broek van de broek
en als dat dan tijdens de wedstrijd gebeurt, dan geeft dat weer zo’n troep en glij je misschien uit’, was de uitleg van
een van de spelers. ‘En dat moeten we al helemaal niet hebben...’ Dus, nee helaas, geen wasverzachter voor Heren 1.
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Training op de basisschool
Op dinsdag 11 september was een afvaardiging van het jeugdbestuur van Mevo weer welkom bij basisschool
´t Kempken om de kinderen kennis te laten maken met volleybal. Dit jaar waren we welkom bij de enthousiaste leerlingen van groep 3 en 4 voor een leuke volleybaltraining. Na een goede warming-up en een aantal oefeningen om het
gooien en vangen onder de knie te krijgen was het tijd voor de wedstrijden. Wat was het spannend en wat hebben
alle kinderen goed hun best gedaan. Een aantal kinderen vond het zo leuk dat ze woensdagavond al op de training
kwamen. En het eerste aanmeldingsformulier is zelfs al binnen. De uitnodiging om volgend jaar weer naar ’t Kemkpen
te komen is binnen, dus die afspraak staat. Tot volgend jaar!

Start nieuwe seizoen
Ondertussen is het nieuwe competitieseizoen voor de jeugd alweer begonnen. De twee CMV-6 teams van vorig
seizoen zijn samen doorgestroomd naar meisjes C. Hierbij spelen zij 6 tegen 6 op een veld tot de 7 meterlijn.
Ze spelen op zaterdagmiddag om 14.30 uur de thuiswedstrijden. Dit nieuwe team wordt gesponsord door Bakkerij ter
Weme.
%LMGHKXLGLJH&09 &RRO0RYHV9ROOH\ ]LWHHQÀLQNHJURHLLQKHWOHGHQDDQWDO:H]LMQJHVWDUWPHWWZHHWHDPVLQKHWzelfde niveau, maar de volgende toernooien zullen met drie teams in twee verschillende niveaus starten! De woensGDJDYRQGLVGDQRRNHHQGUXNNHDYRQGYRRUppQWUDLQHU:HYLQGHQKHWGDQRRNHUJ¿MQGDWHUHHQDDQWDOPHLGHQYDQ
meisjes C bij de training van de CMV willen ondersteunen.
Het Jeugdbestuur

Wat is Cool Moves Volley?
Voor de jonge jeugd heeft de Nederlandse volleybalbond Nevobo een geweldige dynamische volleybalvorm ontwikkeld
namelijk Cool Moves Volley (CMV). Volleybal is best een moeilijke sport, daarom hebben ze speciaal voor kinderen
een makkelijke manier bedacht om volleybal stapsgewijs aan te leren. Deze stappen worden 1 voor 1 aangeleerd met
als uiteindelijk doel het beheersen van het volleybalspel. Wanneer de jeugd Cool Moves Volley speelt dan is er ook
de mogelijkheid om wedstrijden te spelen. Ook wordt er door de Nevobo samen met verenigingen CMV-toernooien
georganiseerd.
In regio Oost, waar Mevo onder valt, wordt er in de 13 verschillende kernen CMV gespeeld. Voor Mevo is dat Aalten.
Er wordt per seizoenshelft gepland.
Jaarlijks wordt er een eindtoernooi georganiseerd, waar de winnaars van niveau 6 worden afgevaardigd naar het
nationaal kampioenschap CMV.
Leeftijdsgrenzen CMV:
Seizoen 2017-2018
Niveau 6
geboren na 30-09-2005
Niveau 5
geboren na 30-09-2006
Niveau 4
geboren na 30-09-2007
Niveau 3
geboren na 30-09-2008
Niveau 2
geboren na 30-09-2009
Niveau 1
geboren na 30-09-2010

Seizoen 2018-2019
geboren na 30-09-2006
geboren na 30-09-2007
geboren na 30-09-2008
geboren na 30-09-2009
geboren na 30-09-2010
geboren na 30-09-2011
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Yeahhhh, we mogen weer volleybalwedstrijden spelen
CMV
Zaterdagochtend 22 september mocht de CMV-groep weer op pad voor hun eerste toernooi in Aalten. De meiden
hadden er zin in en voor sommigen was dit het eerste toernooi in het mooie groene shirt van MEVO. Na een kleine
warming-up konden ze starten met de eerste wedstrijd. Zowel MEVO 21 als MEVO 22 hebben een mooie tweede
plaats gehaald in de poule. De meiden hebben allemaal goed opgeslagen en de ballen goed gevangen. Een hele mooie
en goede prestatie. Op zaterdag 13 oktober spelen ze hun volgende toernooi in Varsseveld.

Meisjes C
Om half 2 waren alle meiden in de zaal om te starten met hun allereerste competitiewedstrijd. Na het omkleden en de
warming-up mochten ze dan echt beginnen tegen de meiden van Volga uit Gaanderen. In de eerste set was het nog
HYHQDIWDVWHQKRHDOOHVLQ]LMQZHUNJLQJ-DMHPRHWHFKWZDFKWHQRSKHWÀXLWMHYDQGHVFKHLGVUHFKWHU GLWZHUGDIHQ
toe vergeten). Na hele mooie rally’s was de eerste set helaas net voor Volga, 23-25. In de tweede set wisten de meiden van Mevo dat het zeker kon winnen tegen dit team, ze doen niet onder tegen Volga. Dat is ook te zien aan de uitslag van set 2: 25-14, gewonnen. Op naar de derde set, deze ging gelijk op met weer mooie rally’s en mooi samenspel
van de meiden. De meiden trokken helaas aan het kortste eind, 24-26. In de vierde set moest het dan maar gebeuren
om zo een vijfde set te kunnen spelen. De meiden waren lekker bezig en hadden mooie services waar de tegenstander
moeite mee had. Wat houden we toch van het plafond in Meddo. De vierde set werd gewonnen door Mevo met 25-18.
Op naar de vijfde set. In deze set werd er een mooie strijd geleverd, een mooie 15-8 overwinning. De 3 punten van de
eerste wedstrijd zijn in de pocket, een derde plek. Chapeau meiden!

Dames 1
Rond de klok van 4 kon Dames 1 warm gaan lopen voor hun wedstrijd tegen de 6 dames van Victoria DS4 uit Didam.
In de eerste set moest Dames 1 even op gang komen. Coach Laurens riep ze even bij de les met een stand van 2-8.
Het dieseltje kwam hierna op gang en ze lieten Victoria de fouten maken. De eerste set was binnen met 25-18. Op
naar set twee waarin goed geserveerd en gepasst werd. Zo konden de dames lekker aanvallen en de punten binnen
harken, 25-18. De derde set ging ook goed door steeds druk uit te voeren op de tegenstander via de service en de
aanval. De derde set was ook voor Meddo, 25-14. De dames hadden al gewonnen, maar wilden graag het bonuspunt
ook in Meddo houden. In de slotfase van de vierde set ging het lang gelijk op, het was wachten op welk team de
fout maakte. De koppen stonden allemaal in dezelfde richting, namelijk winnen. Door de goede samenwerking hebben we de set binnengesleept met 25-23. De vijf punten zijn binnen! Iedereen in de poule heeft nu één wedstrijd
gespeeld. Dames 1 staat op de vierde plek op basis van de punten voor
en achter. Het mooie hieraan is dat ze vorig jaar nooit zo hoog hebben
gestaan. Is de eerste stap gezet richting het kampioenschap?

Volleybal jouw sport?
Wil je graag een keer trainen bij één van bovenstaande groepen om te
kijken of volleybal jouw sport is? Je bent van harte welkom!
CMV
woensdag 18.00 – 19.00 uur
Meisjes C
donderdag 17.30 – 19.00 uur
Dames 1
donderdag 19.00 - 21.00 uur
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