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Beste volley-vriend(inn)en
Een nieuwe sponsor (zie vorige pagina): WELGESCHIKT!
Bij de diverse boeketten die wij zo in de loop van een seizoen afnemen loopt het soms
aardig in de papaieren. Door dit nu (zoveel mogelijk) op één adres te doen,
WELGESCHIKT dus, mogen/kunnen wij een forse korting bedingen ... klasse!
Dit geldt uiteraard alleen voor bloemwerken die voor en namens de vereniging
worden aangekocht, dus niet voor privé-doeleinden , maar je begrijpt dat wij deze
ondernemer wél bij jullie aanbevelen want zij steunen DoskoActa!!
De komende week in het Herfstvakantie in Noord-Nederland, dus weinig volleybal.
Er wordt deze week helemaal NIET getraind door de CV’s en de ABC-jeugd traint
niet op woensdagavond, de rest van de trainingen (op maadag dus) gaan wél door!
Dinsdag wordt er gebekerd door Dames-1 en -2 ... in Akkrum ... en donderdag is dan
onze LedenVergadering (de stukken vind je in de bijlages) en zaterdag speelt alleen
Meisjes-C3 ... in Bolsward.
Al met al een andere week dan we gewend zijn maar er zullen onder jullie genoeg zijn
die deze week genieten gaan van vakantie ... veel plezier!
Vandaag/vanavond gaat Max Verstappen bij de Formule 1 in Amerika weer een
podium-poging doen ... benieuwd!
Verder weinig te melden op de diverse sportieve vlakken deze keer.
Vergeet niet om volgend weekend de klok een uur terug te zetten want anders kom je
te laat voor de maandagssessie op school, kantoor of training !
Wel of niet trainen, bekerwedstrijd, inhaalwedstrijd en/of LedenVergadering:
een hele fijne (vakantie-)week toegewenst ... enne ... HAVE FUN!
DoskoActa
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Agenda
DoskoActa HERFSTVAKANTIE (Sport)kalender
Week 43
==================================== ========================
Ma. 23 okt. trainingen alle teams/groepen behalve CV’s!
Nevobo: Heerenveen
Voetbal:
Di. 24 okt. Beker: D1 en D2 (Akkrum)
24/26 KNVB-beker
Wo. 25 okt. Géén trainingen!
Wielrennen:
Do. 26 okt. LEDENVERGADERING!
19/24 Gree Tour Guangxi(Chn)
Vr. 27 okt. .
Formule 1:
Za. 28 okt. Kompetitie: MC3
29
Mexico (stad)
02.00 start WINTERTIJD !
Veldrijden:
Zo. 29 okt. Weekbulletin 09-10
29
SP: Ruddervoorde (Bel)
Van de bestuurstafel
Afgelopen woensdag vergaderde het bestuur weer waarbij de volgende zaken onder
meer aan de orde kwamen:
. Ziekenboeg: wij wensen onze geblesseerden Sanne Nadema, Jesper Melchers,
Simone van der Heij en Danny Bronkhorst een spoedig herstel toe: beterschap!
. AHeyn Sportactie: leverde ons tot nu toe één nieuw aspirant-lid op
. Bestuur: als kandidate voor de Ledenadministratie dragen wij Akkelien de Jong
voor op de LedenVergadering van a.s. donderdag en Dina Zijlstra voor Financien!
. LedenVergadering: toegankelijk voor al onze leden, kader en ouders van de jeugd,
stemrecht is voorbehouden aan de reguliere senior-leden
. Jeugd: wij naderen de 100 jeugdleden, wellicht binnenkort meer hierover!
. Grote Club Actie: verloopt voorspoedig!
. Jeugd: MA1, XA1, MC1 en XC1 nog ongeslagen, CV1, CV3 en CV5 dagkampioen!
. SponsorKliks: begint te lopen, binnenkort ontvangen wij de eerste bijdrage!
. Poiesz: wij hebben ons weer aangemeld (voor de 2018-Jeugdactie)
. Rabo: wij melden ons weer aan voor de Rabo Club Actie (van 2018)
. Nieuwe sponsor: WelGeschikt (logo toegevoegd aan site en dit bulletin): dank!
. Website: de meeste teams hebben inmiddels een actuele foto ingediend
. Ledenadministratie: veel (positieve) mutaties, zie verderop in dit bulletin!
Uiteraard zijn bestuur en diverse commissies met nog veel meer initiatieven bezig,
maar het is nog te vroeg om daar op deze plaats al bericht van te doen.
Dit was de laatste bestuursvergadering in deze samenstelling, na de Ledenvergadering
stellen wij de nieuwe bestuursleden graag aan jullie voor!
Onze grote dank gaat nu alvast uit naar Jelly Hoekstra en Sandra de Vries die beide
een ‘dubbele’ zittingstermijn (4 seizoenen) vol maakten resp. als penningmeesteresse
en als ledenadministratrice: DANK ... namens iedereen die DoskoActa een warm hart
toe draagt!
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TC
DWF
Het gaat nog wat met horten en stoten, vooral bij de Nevobo zelf, maar voor de rest is
de ervaring dat e.e.a. toch aardig verloopt ... het kan alleen nog maar (nog) beter gaan!
Programma
Aangezien het komende week (in Noord-Nederland) Herfstvakantie is is er geen regulier programma. Wél een bekerprogramma, daarvoor gaan Dames-1 en Dames-2 in en
tegen Akkrum (AVC) spelen op dinsdagavond en een inhaalprogramma, daarvoor
gaat Meisjes-C3 zaterdagmorgen in en tegen Bolsward spelen.
Onze scheidsrechters hoeven niet in het veld (op de bok) te komen!
Sporthal Westermar (Bergum) afgebrand
De Nevobo heeft hier snel op gereageerd wat voor Heren-1 en Heren-2 een wijziging
betekent: zij spelen hun resp. uitwedstrijden van donderdag 25 januari nu op donderdag 22 februari (Voorjaarsvakantie!) in Veenwouden!
Uitslagen
We liggen wat achter wat de uitslagen betreft, maar hier die van de vorige weken:
Senioren:
H1
ODS-H1
DA-H1
H2
DA-H2
D1
Bolsward-D5
DA-D1
D2
Leevoc-D4
DA-D2
Tr.D1 vc058-D4
Tr-D1

- DA-H1
- RSO-H1
- DFS-H2
- DA-D1
- vc058-D4
- DA-D2
- Havot-D1
- Tr-D1
- Bolsward-D6

Junioren:
MA1 geen wedstrijden
XA1 sv Ens-XA1 - DA-XA1
DA-XA1
- Grpuw-XA1
MB1 AVC-MB1 - DA-MB1
MC1 Bolsward-MC1- DA-MC1
DA-MC1
- Makkum-XC1
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3-2
4-0
1-2
3-1
4-0
3-0
1-2
3-2
2-3

25-19,23-25,25-23,16-25,15-11
25-20,25-15,25-09,25-23
13-25,25-21,22-25
19-25,25-14,25-12,27-25
25-13,28-26,25-12,25-15
25-22,25-10,25-20
14-25,25-17,18-25
25-15,22-25,25-16,13-25,15-08
29-27,11-25,18-25,25-18,10-15

0-3
3-0
3-1
0-4
4-0

19-25,21-25,23-25
25-23,25-19,25-16
19-25,25-17,25-16,25-11
06-25,14-25,04-25,12-25
25-23,25-22,25-22,25-19
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MC2 VVH-MC1
MC3 DA-XC1
VLO-MC1
DA-MC3
XC1 DA-XC1
Sneek-MC4
CV’s:
CV1
CV2
CV3
CV4
CV5

doskoacta@gmail.com

- DA-MC2
- DA-MC3
- DA-MC3
- T&T-MC1
- DA-MC3
- DA-XC1

2-1
3-0
3-0
0-3
3-0
1-2

25-19,23-25,25-22
25-11,25-07,25-09
25-14,25-10,25-13
08-25,17-25,11-25
25-11,25-07,25-09
21-25,23-25,25-19

1e plaats poule 5B !
3e plaats poule 5C
1e plaats poule 4A !
2e plaats poule 4B
1e plaats poule 3A !

En dan nog de uitslagen van de afgelopen week:
Senioren:
H1
DA-H1
H2
DWS-H1
D1
DA-D1
D2
DA-D2
Tr.D1 zie D1

- Oerterp-H1
- DA-H2
- Thrium-D1
- Trynwalden-D1

3-2
0-3
3-1
0-3

Junioren:
MA1 Bolswrd-MA1 - DA-MA1
XA1 vrij
MB1 DA-MB1
- DBS-MB1
MC1 OPM-JC1
- DA-MC1
MC2 vrij
MC3 vrij
XC1 DA-XC1
- vc058-MC3

uitgesteld

CV’s: vrij
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11-25,19-25,25-21,25-23,15-09
20-25,12-25,23-25
25-16,25-16,24-26,25-16
17-25,08-25,20-25

5

1-3
0-4

25-22,22-25,22-25,19-25
08-25,11-25,12-25,21-25

3-0

25-04,25-08,25-20
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Teams
Senioren:
Dames-1
Dames-2
Thrium
Heren 1
Heren 2
Junioren:
Meisjes-A1
Mix-A1
Meisjes-B1
Meisjes-C1
Meisjes-C2
Meisjes-C3
Mix-C1
CV’s:

doskoacta@gmail.com

10 punten uit 3 wedstrijden gepeurd (“not bad”), nu eerst de beker
het eerste punt in deze klasse gepakt (van de koploper!) .. prima!
Nu eerst ook voor de beker
louter 5-setters tót DoskoActa (!), maar ... gaat prima
10 punten uit 3 wedstrijden ... gaat crescendo
wéér een punt d’r bij en Wijnjewoude was een pracht van een match!
geen wedstrijden, wel een hele lange Herfstvakantie op deze manier ...
2 keer 3-0 winst en nog steeds ongeslagen: tra-la-la-la-la-la-la-la ....
scoorde één punt tegen de toppers AVC én DBS ... komt goed meiden!
15 punten (!) uit 3 wedstrijden, nog ongeslagen: tie-de-lie-de-lie ...
pakte een punt in Harlingen, wel een wat ‘vervelende’ wedstrijd ...
verloor alle 3 wedstrijden, incl dus die tegen ons XC1: volhouden!!
won 3 x (incl. inhalen tegen ons MC3): yo-de-lo-de-lo ....
Het CV-programma van zaterdag 14 oktober in Leeuwarden leverde
voor onze vereniging liefst 3 eerste plaatsen op ... toe maar!
De onderliggende uitslagen van de wedstrijden zijn bij de redactie niet
bekend, wél de eindstanden van de verschillende poules die hierboven
al vermeld staan.
Hulde aan trainers, coaches, begeleiders/ouders maar vooral aan onze
jongste jeugdleden van de club: meisjes en jongens: GEWÉLDIG !

Arbitrage
Komende week zijn onze scheidsrechters vrij ... Herfstvakantie!

Ledenadministratie
De afgelopen weken deden zich nogal wat mutaties voor in ons ledenbestand:
. Ceri-Anne Heim
Dames-2
nog proef, wil lid worden
. Aisha Stalman
Dames-2
nog proef, nnb.
. Marishka van der Veen Dames-1
na proeflessen opgezegd
. Lizzy Vruggink
CV’s
lid geworden
. Leo Douwes
recreatie
na proeflessen opgezegd
. Eelco Zeinstra
recreatie
nog proef, wordt lid
. Lonneke Dijkstra
CV’s
lid geworden
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. Mirthe Venema
CV’s
. Bregtje Bijlsma
CV’s
. Berber de Beer
CV’s
. Sietske Strikwerda
CV’s
. Nynke Kooistra
C-jeugd
. Felina Veenstra
CV’s
. Angelina Vooijs
CV’s
. Ellen .........................? recreatie
. Marleen Snijdelaar-Weistra recreatie
. Esther Alberts
recreatie
. Ilse Kooistra
CV’s
. Inge Visser
CV’s

lid geworden
lid geworden
lid geworden
lid geworden
lid geworden
lid geworden
proeflessen miv 16-10
vanuit AH Sport Actie ; proef miv 23-10
komt proeflessen miv 13-11
nog proef, wordt lid
komt proeflessen miv 30-10
komt proeflessen miv 30-10

Allemaal hartelijk welkom bij onze vereniging: veel plezier!

Bijlage(s)
. Weekprogramma
. LV: uitnodiging
. LV: notulen oktober 2016
. LV: jaarverslag jeugd
. LV: jaarverslag secretariaat (incl. sponsoring/acties)
. LV: jaarverslag TC
. LV: jaarverslag ledenadministratie
. LV: jaarverslagen penningmeesters: resultaat 2016/17, balans, begroting 2017/18
. LV: jaarverslag materiaalbeheer
. Concept HHR (Huishoudelijk Reglement)
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En dan nog even dit … Herfst(vakantie) ….:

****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******
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