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MEV O
Van de voorzitter
Wanneer ik dit schrijf (18 september) staan we aan de vooravond van een nieuw seizoen. Komend weekend gaat
de competitie weer van start en enkele teams zijn al begonnen. Ook de bekerwedstrijden hebben de eerste ronde al
achter de rug en ons damesteam is helaas kansloos ten onder gegaan. Volgend jaar hopen op een betere loting.
Verder lijkt alles en iedereen uit een soort ‘zomerslaap’ te zijn ontwaakt. Het regent mailtjes en uitnodigingen voor
allerlei bijeenkomsten en vergaderingen van onder andere gemeente en Nevobo. Ook het bestuur heeft begin
september vergaderd en had een overvolle agenda. Er is behoefte aan nieuwe shirts, broeken, bidons en ballen. Om
een en ander te bekostigen moeten we op zoek naar sponsoren.
De infobrief naar de leden is de deur uit, maar veel veranderingen zijn er niet. Alle trainers van onze vereniging
hebben aangeven door te gaan en daar kunnen we ons heel gelukkig mee prijzen.
De Rabobank is weer gestart met de actie ‘Hart voor de Achterhoek’. We hopen op veel stemmen en willen de
opbrengst besteden aan een leuke activiteit voor de jeugd. Omdat onze zaal daar waarschijnlijk niet voldoende
ruimte voor biedt, willen we de activiteit uitstellen tot volgend voorjaar. We kunnen dan, als het weer het toelaat,
ook buiten de zaal nog wat organiseren. Bij het uitkomen van deze Meddo Magazine is inmiddels bekend wat de
actie heeft opgeleverd en dat zal ik in mijn volgende bericht bekendmaken. Spannend!
Dan kregen we ook nog het verzoek om een pagina te vullen in de Sportkrant die in Winterswijk huis aan huis
in week 41 zal worden bezorgd. Mijn oproep om recente foto’s van de teams te sturen heeft helaas weinig
opgeleverd. Alleen van de jeugd (C en CMV) en het damescompetitieteam heb ik foto’s gekregen, de rest heb ik uit
eigen archief gehaald. Met hulp van Stefan Buning heb ik
getracht een beeld van onze vereniging te schetsen en een
oproep gedaan om bij Mevo te komen volleyballen.
Nu maar afwachten of en hoe het wordt geplaatst.
Opnieuw spannend!
Dan ben ik tot ontdekking gekomen dat niet alleen ons
herenteam op leeftijd begint te raken. Ook onze website
YHUWRRQWHHQZDWVWRJLPDJRHQNDQZHOHHQIDFHOLIW
gebruiken. Niets ten nadele van onze huidige webbeheerder,
hij heeft er alles aan gedaan om de site zo goed en zo
kwaad als het ging up-to-date te houden. Maar het wordt
nu tijd voor iets nieuws. Dus, beste leden van Mevo, wie
heeft ervaring met het bouwen van websites en wil mij
helpen een nieuw uithangbord voor Mevo te maken? (niet
dringen!)
Dan kan ik alleen de hoop nog uitspreken dat we er
weer een mooi seizoen van gaan maken en veel leuke
wedstrijden zullen spelen.
Peter van Beusekom
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Ciao Antonió e segnoritas di volleyballi
Zo begon de uitnodiging voor onze startersavond van het nieuwe seizoen. Omdat de drukke maand juni geen
geschikte datum gaf voor afsluiting, kozen wij als DamesRecreantenMaandag onder leiding van Anton (DRMA) voor
een startactiviteit. Op de superwarme maandag 26 augustus verzamelden we ons om half zes in hartje Meddo. De
week ervoor op de DRMA-app wemelde het suggesties van wat we toch gingen doen…? Via slimme, achterdochtige
vragen probeerde men het te weten te komen. Want dát had de organisatie niet vermeld, alleen een dikke portemonQHHZDVJHYUDDJG7DODPLQL"(HQPXVHXP"3LFNQLFNHQLQGH]RQ"/RSHQGEXHWELMGH:RN"

Fout, we moesten zelf aan het werk bij Clan-Destino.
Nadat we allen een Italiaanse naam opgeplakt kregen gingen we ons eigen diner maken…. En ook nog vegetarisch
en Italiaans!
De gastvrouw Bianca Penazzo met Italiaans accento instrueerde ons met passie door de verschillende gerechten.
Zo zaten wij een anderhalf uur later met z’n allen aan een
lange tafel om onze eigengemaakte gerechten te verorberen.
0HWHHQYROEXLNMH¿HWVWHQZHZHHUWHUXJYROLQVSLUDWLHRPKHWWKXLVIURQWGHNRPHQGHWLMGWHYHUUDVVHQPHWGH
Italiaanse keuken: veel groente, weinig tot geen vlees, ajajajj boertjes uut Meddo dat wordt even wennen, maar ozo
lekker!
Ciao a presto die totale gruppo di DRMA
ps. eerste trainingen met hobbels doorstaan,
1e: Anton heeft maar één kniebeschermer,
2e : Anton verlaat de sportzaal door gebroken lens.
3e : Anton meldt zich af met een vage reden.
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We kunnen wel wat hulp gebruiken!
In de vorige Meddo Magazine deden we, de herencompetitie van Mevo, verslag van de ‘derby van Meddo’ tussen de
herenrecreanten- en de herencompetitieteams van Mevo. Direct na de zomervakantie zijn de trainingen voor de derby
van 2020 begonnen. Half september speelden we onze eerste ‘oefenwedstrijd’ in de NeVoBo-competitie tegen KSH
+XLW+DUUHYHOG:H]LMQELMQD¿WHQLQYRUPPDDUGHMDUHQEHJLQQHQWHWHOOHQ2SKHWPRPHQWYDQVFKULMYHQLVRQ]H
gemiddelde leeftijd 60 jaar, 7 maanden en 7 dagen en daarmee zijn we misschien wel het oudste volleybalteam in de
Achterhoek.
Maar met de jaren wordt ook het uithoudingsvermogen en de conditie minder en ontstaan er af en toe wat lichte
blessures. Soms is het niet de vraag wie er wil spelen, maar meer wie er kan spelen. En dan moet coach August
vermanend optreden en zes spelers het veld insturen voor er strijd ontstaat wie de bank warm mag houden.
DAAROM:

De herencompetitie van Mevo kan er wel een paar spelers bij gebruiken. Liefst spelers die de gemiddelde leeftijd een
beetje omlaag brengen, maar dat is niet persé noodzakelijk. Van gezelligheid houden om ook de zesde set bij Spiekerman of Onland vol te kunnen houden is wel gewenst. Een beetje balgevoel is handig, en we hebben ‘trainers’ genoeg
om je het volleyballen te leren. We trainen op donderdagavond om 21:00 uur in zaal ’t Kempken in Meddo. Daar
spelen we eveneens op donderdagavond onze thuiswedstrijden in de NeVoBo-competitie.
Mocht je na het lezen van deze oproep denken, dat lijkt mij wel wat, dan raden we je zeker aan om eens op een donderdagavond rond 21:00 uur in ’t Kempken te komen kijken. Je zult met open armen worden ontvangen, en als we
geen wedstrijd hebben en je hebt sportkleding bij je dan kun je gelijk meetrainen. We rekenen op jou!
WE HEBBEN HULP NODIG EN JE BENT VAN HARTE WELKOM!!!!! KOM D’R BIE

Agenda ATC 2019/2020
18, 19 en 20 oktober
23, 24 en 25 oktober
23 november
26, 27 en 28 februari
29 mei
7 of 14 juni

->
->
->
->
->
->

Slag om Grolle
Herfsttoernooi
Griezeltocht Mevo (onder voorbehoud)
Voorjaarstoernooi
Huistoernooi
Buitentoernooi (onder voorbehoud)
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