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Beste volley-vriend(inn)en
Onze Nederlandse hockey-dames wonnen vannacht de World League zonder ook
maar één doelpunt tegen te hebben gekregen ... da’s knap.
Alleen pech schijnt onze veldrijder Mathieu van der Poel van een zege te kunnen afhouden en dat gebeurde dus gisteren ook in Zeven (Dui) bij de wereldbekerwedstrijd
aldaar: 2e plaats ... tóch weer knap
Vanmiddag de laatste Formule 1 race (Abu Dhabi) van dit seizoen, als ‘onze’ Max
Verstappen vanaf positie 6 het podium weet te halen dan ... is dat verrekte knap.
Afgelopen week kwamen alle teams van DoskoActa in actie en (dus) ook veel van
onze scheidsrechters en tellers, de resultaten waren over het algemeen (meer dan)
goed te noemen ... knap hoor!
Met drie Dagkampioenen bij de CV’s en meerdere teams die in de kompetitie de
ranglijst aanvoeren en/of daar tegenaan zitten kun je alleen maar concluderen:
KNAP werk!
Afijn ... gewoon dóórgaan (zou een oud TV-presentator gezegd hebben) ... enne ...
HAVE FUN!
DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 48
==================================== ========================
Ma. 27 nov. Trainingen alle teams/groepen
Schaatsen::
Nevobo Regio Symp. (Assen)
01/03 WB: Calgery (Can)
Di. 28 nov. Bestuursvergadering
Wo. 29 nov. Trainingen jeugd
Do. 30 nov. Spelen: H1, H2, D1 en D2
Vr. 01 dec. .
27/02 Radio 5: Top 1000
Za. 02 dec. Spelen: MA1, XA1, MB1,
MC1, MC2, MC3 en XC1
Fluiten: Stef Mengerink, Gerrit Krol en Leon Pluim
Zo. 03 dec. Weekbulletin 09-15

Sinterklaastoernooi (CMV-jeugd)
Op maandag 4 december a.s. wordt weer het jaarlijkse Sinterklaastoernooi georganiseerd
voor de CMV-jeugd.
Er wordt een leuk mixtoernooitje gespeeld, waarbij de kinderen door elkaar worden gemixt.
Gezien de enorme groei van de laatste tijd maken we er 2 toernooitjes van, zodat ieder op de
eigen trainingstijd speelt.

Kerstmixtoernooi (ABC-jeugd)
Voor de ABC-jeugd is er op maandag 18 december a.s. een Kerstmixtoernooi; intussen ook al
een mooie traditie.
Alle jeugd wordt door elkaar gemixt, waarna er een toernooi wordt gespeeld.
Het toernooi duurt van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Na afloop is er een prijsuitreiking met een hapje en drankje in de kantine.
Opgeven via de eigen coach, die laat dan aan ondergetekende weten (uiterlijk zaterdag 16
december) wie van het team meedoen.

Om misverstanden te voorkomen: de A-jeugd mag zelf kiezen of ze aan dit toernooi of
aan het Kerstmixtoernooi voor de snioren willen meedoen, dat wordt diezelfde avond
(aansluitend) gehouden van 20.00 tot 22.00 uur.
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TC
Beker
Dames-1 wist met speels gemak in de 2e bekerronde van derde-klasser LVC-4 uit
Lemmer te winnen ... het werd 3-0.
De volgende (3e) ronde laat voor onze teams het volgende zien:
Dames-1 speelt thuis tegen DOS (K) Dames-1, dit is de nog ongeslagen koploper uit
de 2e klasse I, dus ... wordt een pittige opgave!
Op dit moment lijkt de speeldatum dinsdag 19 december te worden (20.15 uur).
Dames-2 speelt wéér ‘uit’, deze keer in Oldemarkt tegen 2e klasser DIOS Dames-2,
zij staan onderin de middenmoot.
Op dit moment lijkt de speeldatum maandag 8 januari te worden (21.15 uur).
Nb: beide speeldata zijn (dus) nog niet helemaal definitief.

Uitslagen
Senioren:
H1
DoskoActa H1
H2
DoskoActa H2
D1
DoskoActa D1
DoskoActa D1
D2
DoskoActa D2
T1
Thrium D1

- HVC H1
- vc058 H6
- LVC D4
- SBO D1
- VVH D4
- vc Bolsward D5

4-0
2-1
3-0
4-0
3-0
0-4

25-13,25-16,25-23,25-08
25-18,09-25,25-09
25-11,25-09,25-10 (beker)
25-17,25-22,25-14,25-18
25-17,25-14,25-11
16-25,13-25,07-25,22-25

Junioren:
MA1 DoskoActa MA1
XA1 Ens XA1
MB1 DoskoActa MB1
MC1 DoskoActa MC1
MC2 Havot XC1
MC3 vc058 MC3
XC1 DoskoActa XC1

- VC Drachten MA2
- DoskoActa XA1
- REVA MB1
- OPM JC1
- DoskoActa MC2
- DoskoActa MC3
- VLO MC1

4-0
2-1
4-0
4-0
3-0
0-3
0-3

25-22,25-12,25-14,25-12
25-19,25-20,20-25
25-13,25-20,25-14,25-12
25-06,25-13,25-23,25-11
25-11,25-14,25-17
19-25,19-25,17-25
17-25,19-25,22-25
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CV’s:
CV1 DoskoActa CV1

1-2
CV2

3-4
CV3

CV4

CV5

DoskoActa CV2

DoskoActa CV3

DoskoActa CV4

DoskoActa CV5

doskoacta@gmail.com

- Hardegarijp
- DoskoActa
- DSVS
- DSVS
- DSVS
- DoskoActa
- Hardegarijp
- Hardegarijp
- DoskoActa
- DSVS
- vc058
- DSVS
- DSVS
- DoskoActa
- vc058
- DSVS
- Volleywille
- VoVeSa
- vc058
- VVH
- DSVS

CV2
CV2
CV2
CV2
CV2
CV2
CV2
CV2
CV4
CV4
CV6
CV5
CV5
CV3
CV6
CV4
CV2
CV4
CV9
CV2
CV6

40-14
33-27
37-25
36-25
28-34
27-33
31-19
26-23
43-07
23-25
31-20
23-17
14-30
07-43
24-23
14-31
6- 1
3- 4
7- 0
7- 0
1- 0

poule 5B

Dagkampioen, naar 5A
poule 5B
3e plaats
poule 4A

Dagkampioen
poule 4A
5e plaats, naar 4B
poule 3A

Dagkampioen

Teams
Senioren:
Alle vier teams van DoskoActa speelden afgelopen donderdag thuis in Franeker en ...
ze wonnen alle vier!
Dames-1

Dames-2

Thrium

Heren 1

de dames van SBO (Minnertsga) boden genoeg weerstand, maar ‘us
froulju’ waren toch een maatje te groot (4-0): prima ...én de 3e plaats!
A.s. donderdag in Grouw tegen laagvliegster Wytgaard ... mut kenne!
de “ouwe seunen (dochters?)” uit Harlingen waren een prooi voor onze
‘meisjes van het tweede’ (3-0): tatáááá ... ’t gaat steeds beter!
Donderdag naar Leeuwarden (vc058-D7) ... dát wordt wel pittig!
koploper Bolsward-D5 was alleen de 4e set ‘in gevaar’ maar klaarde de
klus (0-4) ... helaas voor Thrium (én DoskoActa ...) ... zonde!
Komende donderdag vrij!
de topper tegen HVC (nr 2 tegen nr 1) werd een gala-voorstelling van
onze mannen: 4-0 in een sprankelende wedstrijd ... nu koploper!
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‘Hoogtepunt’: scheidsrechter Hidde Frankena dreigde van ‘de bok’ te
vallen, maar vóórdat hij kon vallen stonden er al twee spelers van
DoskoActa op het trapje om hem op te vangen. Commentaar van
Hidde: “Zo snel waren ze de hele wedstrijd ook al ... geweldig!”.
A.s. donderdag in Leeuwarden tegen vc058-H4 ... moeilijk zat, of ...?
Gekke wedstrijd was het tegen vc058-H6, 9-25 en 25-9 ... dat maak je
niet alle (wedstrijd-)dagen mee, maar ... een mooie 2-1 winst!
Donderdag naar Surhuisterveen (VCS-H2) ... hier liggen wéér kansen!

Junioren:
Allemaal eens een keer op de zaterdag gespeeld, 3 uit en 4 thuis, met wisselende
resultaten:
Meisjes-A1

Mix-A1

Meisjes-B1

Meisjes-C1

Meisjes-C2

Meisjes-C3

Mix-C1

thuis tegen Drachten-MA2 ging het kennelijk van een leien dakje: 4-0
... prima ... en op de virtuele 2e plaats ... knap hoor!
A.s. zaterdag inhalen in en tegen Bolsward(MA1) ... gaat zeker lukken!
in en tegen Ens (NOP) was wat een tegenvaller op de vroege zaterdagmorgen, commentaar was: “Helaas met 2-1 verloren in de polder” ...
Komende zaterdag thuis (wéér) de topper tegen Thriumphera ... da’s
wederom het gevecht om de toppositie: nr. 2 tegen nr. 1 ... gáán!
thuis tegen REVA ging het volgens onze verwachting nl. een vette
winst, het werd 4-0 ... en nu op de 5e plaats ... keurig!
A.s. zaterdag in Hommerts tegen Far Ut ... da’s andere koek ... of ...?
in Franeker tegen de jongens van OPM was ‘een makkie’ ... toch?
Afijn ... nog steeds koploper en da’s méér dan goed!
Zaterdag in Leeuwarden tegen vc058-XC1 ... lijkt mogelijk, dus ....!
Havot (in Ferwerd) was een brug te ver voor ‘de onzen’: 3-0 verlies
tegen de koploper ... kan gebeuren ... vergeten en weer doorgaan!
Komende zaterdag thuis tegen CoVos ... zou zo maar es kunnen!
afgelopen zaterdag in Leeuwarden tegen vc058-MC3 ging het erom en
... ‘we’ wonnen, liefst 3-0! “Ook MC3 weet wat winnen is. Met 3-0
(19, 19 en 17) werd vc058 MC3 aan de kant gezet!” ... lazen we: zo!!!
A.s. zaterdag wéér in Leeuwarden tegen vc058, nu -XC2 ... da’s lastig
zat, maar ... wij zijn (dus) niet bang! D’r veur!
de topper (thuis) tegen VLO werd helaas een 0-3 nederlaag, maar ...
‘we’ staan gelukkig nog steeds bovenaan: hou-en zo!?
Komende zaterdag naar Oppenhuizen tegen Top en Twel, de 3e topper
op rij ... petje af voor de prestaties tot nu toe, maar nu deze: GO!
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CV’s:
De CV-teams speelden afgelopen zaterdag in Franeker en DoskoActa had daarbij de
organisatie; wederom(!) konden we namens DoskoActa drie DAGKAMPIOENEN
begroeten. Zoals een trainster van onze CV’s ons meldde: “In dik 2 maanden tijd al
zoveel bijgeleerd. Super knap al die cmv-spelers.”
CV1
CV2
CV3
CV4

CV5

promoveert weer naar niveau/poule 5A door alles te winnen en dus ...
Dagkampioen: groots!
een keurige 3e plaats en dus handhaving in 5B ... knap werk!
Dagkampioen van niveau 4, welliswaar nipt, maar tóch: super!
“Voor CV4 was dit een beetje te hoog gegrepen, super hun best gedaan
en mooie rally’s gezien” ... zo mochten wij ontvangen.
Volgende keer weer in 4B de draad oppakken!
En ja hoor ... wéér Dagkampioen: gewéldig! (niets aan toe te voegen ..)

Arbitrage
Doordat er voor de meeste van onze teams een uitwedstrijd gepland staat is het
arbitrage-programma voor onze scheidsrechters (dus ook) beperkt.
Speciale dank deze keer aan Gerrit Krol en Leon Pluim:
zij nemen de jeugdwedstrijden op zaterdag over van Meisjes-A omdat dat team een
inhaalwedstrijd dient te spelen
Scheidsrechters:
Stef Me.
zaterdag in Zwolle in de 1e divisie Heren
Gerrit Kr.
zaterdag Mix-A1 tegen Thriumphera XA1
Leon Pl.
zaterdag Meisjes-C2 tegen CoVos-C2
Aspirant-scheidsrechter?
(3e oproep)
Tot nu toe hebben wij nog geen concrete aanmeldingen voorbij mogen zien komen,
wél heeft onze ‘buurvrouw’ Thrium te kennen gegeven dat er binnen hun vereniging
belangstelling bestaat, dus wanneer wij (DoskoActa) een paar gegadigden hiervoor
hebben dan kunnen we een (gezamenlijk) ‘klasje’ starten.
De A-en B-spelers worden/zijn hiervoor benaderd, maar (nogmaals) ook senioren,
kaderleden, ouders en recreanten zijn (meer dan) welkom!
Om in de jeugd en/of (de 3e en/of 4e klasse van) de senioren te kunnen/mogen fluiten
hoef je alleen maar de Spelregeltoets af te leggen (kan thuis ... digitaal) op
www.volleybalmasterz.nl en de vereniging organiseert daarnaast dan enkele praktijksessies binnen de club olv een ervaren scheidsrechter!
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Opgeven kan bij de scheidsrechtercoordinator: pe.westerhof@home.nl
Wanneer je de Spelregeltoets met goed gevolg aflegt (is echt niet moeilijk) dan krijg
je automatisch de bijbehorende oorkonde in je mailbox, bovendien krijgt de scheidsrechtercoordinator van de club ook een automatisch bericht hiervan.
Dus mensen ... ga deze uitdaging aan en help (bovendien) je vereniging!
Nevobo – Informatie (gebruik van) DWF
De Nevobo zendt alle verenigingen afgelopen woensdag het volgende bericht
aangaande het gebruik van het Digitale Wedstrijd Formulier. In eerste aanleg is dit
bestemd voor aanvoerders/begeleiders en scheidsrechters, maar het leek ons nuttig dat
iedereen hiervan kennis neemt, dit omdat ook niet-aanvoerders en tellers hiermee in
aanraking (kunnen) komen:
Beste verenigingen,
Graag jullie aandacht voor onderstaande informatie over het Digitaal Wedstrijd
Formulier (DWF) .
Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)
Deel deze informatie met de aanvoerders zodat zij ook goed op de hoogte zijn van
welke ze stappen ze moeten doen.
Dit seizoen wordt er door alle verenigingen verplicht met het DWF gespeeld. De
competitie is inmiddels zeven ronden verder en er wordt over het algemeen positief
gereageerd op het gebruik van het DWF. De problemen die nog voorkomen worden
vaak ter plekke opgelost.
Wat voorafgaand aan de wedstrijd veelal niet meer gedaan wordt door de
scheidsrechter is het controleren van de spelers in het veld met de spelerskaarten. Dit
is wel van wezenlijk belang, hoe weet een scheidsrechter of de personen in het veld
dezelfde zijn als op de kaarten? Je kunt iedereen in het veld zetten, als er geen
kaartcontrole is.
Om de puntjes op de ‘i’ te zetten is het verzoek scherp te zijn bij het invullen van het
DWF. Met name in het gebruik van het DWF Resultaat invoeren moet er naderhand
nog regelmatig een aanpassing worden gedaan. Voor de duidelijkheid zijn hieronder
de stappen die, bij resultaat invoeren, na de wedstrijd gedaan moeten worden
nogmaals puntsgewijs beschreven.
DoskoActa Weekbulletin 9-14
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 Scheidsrechter en beide aanvoerders handelen na afloop van de wedstrijd
gezamenlijk het DWF af.
 De scheidsrechter vinkt de spelers uit die de hele wedstrijd niet hebben
gespeeld.
 Daarna vult de scheidsrechter de setstanden in en vraagt beide aanvoerders
dit te controleren.
 Beide aanvoerders controleren of het uitvinken van spelers klopt en of de
setstanden goed zijn ingevuld, daarna vinkt de aanvoerder zelf aan dat deze
akkoord is met de uitslag.
 De scheidsrechter zet als laatste een vinkje voor akkoord.
 Daarna klikt hij/zij op de button versturen.
Door deze stappen te doorlopen wordt het invoeren van verkeerde setstanden
geminimaliseerd. Indien het formulier toch nog verkeerd wordt ingevuld, stuur dan
een mail naar het regiokantoor met de juiste uitslag, deze mail moet dan wel door
beide teams zijn bevestigd. Pas daarna wordt de uitslag aangepast.
Uitvinken van spelers die niet hebben gespeeld
In bovenstaand stappenplan is ook het uitvinken van de spelers die niet hebben
gespeeld, heel specifiek genoemd. Het is namelijk zeer belangrijk dat deze stap niet
wordt vergeten.
Als iemand niet gespeeld heeft en toch aangevinkt is en hij/zij behoort tot een
lager team, dan telt het als invalbeurt en kan het gebeuren dat iemand zich vast
speelt. Dat leidt tot een ongerechtigde speler terwijl er helemaal geen kwade opzet in
het spel is. Als dit gebeurt is het voor de Nevobo niet te achterhalen of de speler
daadwerkelijk niet heeft gespeeld. Let op: Aanpassen is dan niet meer mogelijk, tenzij
beide teams (verenigingen), samen met de official dit per e-mail bevestigen.
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Ledenadministratie
Nieuw aspirant-lid:
. Annet Beekhuizen
. Aisha Stalman
Van aspirant-lid naar lid:
. Jalil Farmani
. Viola Algera
. Aukje van Nimwegen
Afgemeld als lid:
. Dineke van der Veen

doskoacta@gmail.com

recreatie
Dames-2

asp.lid per 20-11-2017
asp.lid per 27-11-2017

recreatie
recreatie
recreatie

on-hold
lid miv. 20-11-2017
lid miv. 27-11-2017

Dames-2

miv. 01-01-2018

Bijlage(s)
. DoskoActa: Weekprogramma
. Nevobo: DELA Beach Open
En dan nog even dit … wat ‘wijsheden’ op een tegel:

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