
  

 

Onder andere in deze editie van het clubblad: 

- Eerste wedstrijden zijn gespeeld! 

- Algemene leden vergadering op 3 oktober 

- Trainer voor de CMV teams gezocht, meldt je aan en volg 
de cursus 
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Beste leden van Medusa,  

We zijn alweer begonnen met het volleybal seizoen 2019-2020. Dit is een heel ander seizoen dan 
anders, want team D1 en D2 hebben afgelopen mei besloten om te stoppen, maar wij gaan door, 
en wel met de volgende teams:  

Meisjes team A, komt uit in de tweede klasse (c) en traint op maandag en woensdag van 19:00 – 
21:00 uur.  

Meisjes team B, komt uit in de tweede klasse (a) en hebben de training op maandag van 16:30 – 
18:00 uur en donderdag van 19:00 – 20:30 uur. De donderdag wordt naar de dinsdag verplaatst 
als Korfbalvereniging TOP weer in de zaal komt dan wordt het dinsdag van 19:00 – 20:30 uur. 
(korfbalvereniging TOP is van 4 november tot en met 29 maart in de zaal aanwezig) 

Meisjes team C, komt uit in de derde klasse en ze hebben training op maandag 16:30 – 18:00 uur 
en woensdag van 16:30 – 18:00 uur. 

CMV nivo 4, komt uit in de tweede klassen (a) en trainen op dinsdag 16:30 – 18:00 uur 

CMV nivo 5, komt uit in de tweede klassen (a) en trainen op dinsdag 16:30 – 18:00 uur 

En dan natuurlijk niet te vergeten de dames recreanten, deze spelen dit jaar in de derde klasse 
en trainen op dinsdag 19:30 – 20:45 uur 

We hebben de eerste thuiswedstrijden weer achter de rug, team MA heeft gewonnen na een 
vijfsetter met 3-2, team MB heeft verloren met 1-3 en team MC heeft verloren met 1-3. De 
volgende thuiswedstrijden zijn achterin het Medusaatje te vinden. 

Dit jaar hebben we ook weer fluiters en tellers nodig, dit betekend dat team A, gaat fluiten en 
tellen bij team B en C. Het fluiten bij wedstrijden mag alleen als je een fluit certificaat hebt. Deze 
kun je online volgen en halen op www.volleybalmasterz.nl, graag doorgeven aan Tonnie Mulder 
als je dit gehaald hebt. 

Verder wensen we jullie veel speel plezier toe voor in het komende seizoen, als je vragen hebt, 

stel ze gerust bij je trainer of coach en als je er niet uitkomt bij: 

Technische zaken:     Gert Mengerink – TC@medusa56.nl 

Organisatorische zaken en activiteiten:  Tonnie Mulder – Tonnie-wim@hotmail.com  

Financiële zaken:    Herma Mulder – penningmeester@medusa56.nl 

En voor alle andere vragen mag je je bij mij melden:  

Bertus Wetering – voorzitter@medusa56.nl   

   

Bericht van de redactie 
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Op donderdag 3 oktober a.s. vindt de 63ste  ledenvergadering van Medusa plaats.  

Locatie: Het Punt in Vroomshoop. Aanvang: 20:00 uur. 

Alle senioren en de ouders/verzorgers van de minderjarige leden van Medusa worden hierbij van 
harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. 

De agenda voor deze vergadering is: 

• Opening 
• Mededelingen 
• Verslag vorige ledenvergadering 
• Verslag Technische Commissie 
• Verslag Activiteiten Commissie 
• Bevindingen kascommissie 
• Financieel jaarverslag 2018/2019 + begroting 2019/2020 

De financiële stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in 
de vergaderruimte. 

• Rondvraag 
• Bedankje trainers en vrijwilligers 
• Sluiting 

Afmelden voor de ledenvergadering kan bij Bertus Wetering: voorzitter@medusa56.nl of bij een 
van de andere bestuursleden. 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur van Volleybalvereniging Medusa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging Algemene leden vergadering 
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Zaterdag 9 november worden de mini wedstrijden weer gehouden in het Punt, we zoeken nog 

tellers en fluiters voor deze wedstrijden, wie kan hiermee helpen? Graag even een berichtje 

sturen aan Tonnie Mulder. 

 

 

We komen nog steeds trainers te kort voor de mini teams, lijkt je dit leuk en wil je een cursus 

hiervoor volgen, geef dit even door aan Tonnie Mulder, Anja Wetering of Pedro Timmer, je staat 

hier niet alleen voor maar geeft dan samen de training. 

 

 

 

Donderdag 26 september 
19:00 Medusa DR-1 – BUVO DR-1   Mossendam, Goor 
19:40 Cupido DR-4 – Medusa DR-1   Mossendam, Goor 
 

Vrijdag 27 september                   
19:00 Devoc MA-1 - Medusa MA-1    de Reiger, Delden    

 

Woensdag 23 oktober 
20:40 Cupido DR-1 – Medusa DR-1    de Pol, Bentelo 
21:20 Medusa DR-1 – Polstars DR-3  de Pol, Bentelo 

 

Zaterdag 28 september 

10:00 Medusa N4-1 – HVC N4-2   de Stamper, Vriezenveen             
11:30 Medusa N4-1 – Rivo Rijssen N4-3  de Stamper, Vriezenveen             
13:00 Holyoke N5-1 – Medusa  N5-1  Dikkenshal, Wierden             
13:45 Medusa N4-1 – Markel-up N5-1  Dikkenshal, Wierden              
14:00 Vrivo MB-1 – Medusa MB-1   de Stamper Vriezenveen   

 

Vrijdag 4 oktober                             
19:00 Medusa MB-1 – Polstars MB-1  het Punt, Vroomshoop            
19:00 Medusa MC-1 – Twente ’05 MC-4  het Punt, Vroomshoop            
20:45  Medusa MA-1 – Apollo 8 MA-3  het Punt, Vroomshoop 

 

Miniwedstrijden in het Punt 
 

Trainers gezocht 
 

Aankomende wedstrijden 



 

  

Zaterdag 5 oktober                   
10:00   Medusa N4-1 – HVC N4-2   Beukenhage, Den Ham      
11:30 SVH VC N4-1 – Medusa N4-1   Beukenhage, Den Ham           
11:30 Medusa N5-1– Rivo Rijssen N5-2  de Haverkamp, Markelo            
11:30 SVH VC N5-2 – Medusa N5-1   de Haverkamp, Markelo 

Vrijdag 11 oktober                 
19:15 Tornado MA-2 – Medusa MA-1  de Ransuil, Geesteren 

Zaterdag 12 oktober                   
09:00   Medusa N4-1 – Vrivo N4-1   de Zomp, Enter       
09:45 HVC N4-2 – Medusa N4-1   de Zomp, Enter            
11:30 WVC Volly N5-3 – Medusa N5-1  de Zomp, Enter                        
12:00 Medusa N5-1 – WVC Volly N5-2   de Zomp, Enter             
10:00 Aplollo 8 MB-3 – Medusa MB-1  de Veste, Borne            
10:00 Apollo 8 MC-4 – Medusa MC-1  de Veste, Borne 

Vrijdag 18 oktober                              
19:00 Medusa MB-1 – Flevoll MB-2   het Punt, Vroomshoop        
20:45 Medusa MA-1 – Tornado MA-2  het Punt, Vroomshoop 

 

 

 

 

Hieronder staat het fluit,- en telschema, als je verhinderd bent, moet je zelf voor een vervanger 
zorgen zodat we de wedstrijd wel kunnen spelen, voor de scheidrechters en tellers moet je een 
half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn. 

Vrijdag 4 oktober   Scheidsrechter  Teller 
19:00 MB-1 – Polstars MB-1  MA: Lieke    MA: Bodil                               
19:00 MC-1 – Twente `05 MC-4 MA: Chanel    MA: Amber                            
20:45 MA-1 – Polstars MA-3 Timo Bruggeman  MB: Wendy en Britt 

Vrijdag 18 oktober   Scheidsrechter  Teller 
19:00 MB-1 – Kuipers Flevol MB-2 MA: Astrid    MA: Britt Duine                               
20:45 MA-1 – Tornado MA-2 Timo Bruggeman  MB: Nick en Marell                             

 

 

 

 
 

 

 

 

Scheidsrechters en tellers 


