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Beste volley-vriend(inn)en,

Denk om de POIESZ-muntjes !!!!
Op moment van schrijven staan we op de 2e plaats met 7665 muntjes .. gaat goed dus!
Bestuur en Kleding Commissie (KC) gaan overleggen hoe we e.e.a. aan gaan pakken,
daarna kan de KC dus aan de slag ... mooi!
De aangescherpte wet op de privacy wordt eind mei (Europees) van kracht, wij zijn
als sportvereniging nu aan het kijken wat dit voor ons inhoudt ... wordt vervolgd!
Meisjes-A gaat als ‘ballenmeisjes’ optreden bij de play-off-wedstrijd van zondag 25
maart van de dames van VC Sneek, aanvang 16.00 uur.
Niet vergeten te kijken ... hetzij live erbij of op Podium-TV vanaf de (luie) bank!
We zitten in de afrondende fase van onze nieuwe (eigen DoskoActa) ballenkast in de
sporthal ... alleen van/voor onze vereniging dus.
Molenaar Bouwbedrijf heeft een mooi stukje werk geleverd waar onze trainers en
coaches en Materiaalbeheerder trots op kunnen/mogen zijn ... dank!
En dan zijn we al weer erg druk bezig richting volgend seizoen, binnenkort hopen we
hierover mededelingen te kunnen doen op deze plaats ... wordt vervolgd!

Je kunt wel merken dat het voorjaar er aan komt ... zomerse sporten als het wielrennen
en de Formule-1 staan alweer te trappelen ... terwijl de zaalcompetities, waaronder
ons volleybal, naar het einde (en dus de beslissingen) toewerken:
een spannende tijd ... zeker ook voor enkele van onze teams:
daar zullen we de komende weken (meer) aandacht aan gaan besteden!

Dus ... (nog) niet zenuwachtig worden ... gewoon lekker trainen/spelen: HAVE FUN!
DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
====================================
Ma. 12 mrt. Trainingen: alle teams/groepen
Di. 13 mrt. .
Wo. 14 mrt. Trainingen: jeugd
Do. 15 mrt. Spelen: D1, D2, H1 en H2
Vr. 16 mrt. Spelen: XC1 (Oudega)
Za. 17 mrt. Spelen: T1, MA1, XA1, MB1,
MC2 en MC3
Fluiten: SME, LPL, MMO en BGA
Zo. 18 mrt. Weekbulletin 09-30

**

15/18

Boekenfestijn (FEC – L’wden)

(Sport)kalender
Week 11
========================
Voetbal:
13/14 Champ. League
15
Europa League
Schaatsen:
16/18 WB-finales - Minsk
Wielrennen:
07/13 Tirreno-Adriatico (Ita)
14
Dan. Nokere Koers (Bel)
16
Hanszame Classic (Bel)
17
Milaan - San Remo (Ita)
18
GP de Denain (Fra)
18/25 Tour de Langkawi (Mal)

TC
Uitslagen
Senioren:
H1
vrij
H2
DoskoActa H2
D1
DoskoActa D1
D2
vrij
T1
Thrium D1
Junioren:
MA1 De Griffioen MA2
DoskoActa MA1
XA1 vrij
MB1 DoskoActa MB1
MC1 DoskoActa MC1
MC2 vrij
MC3 SVW MC3
XC1 DoskoActa XC1
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- Bakkeveen H1
- DSVS D1

1-2 (25-23,16-25,17-25)
3-1 (25-04,20-25,25-20,25-21)

- VVH D3

3-1 (25-20,25-11,25-22,18-25)

- DoskoActa MA1 0-4 (09-25,15-25,14-25,07-25)
- Stanfries MA1 3-2 (22-25,25-13,25-14,16-25,15-11)
- VC Sneek MB4
- SVW MC1

4-0 (25-23,25-10,25-10,25-05)
3-1 (25-19,25-21,25-21,21-25)

- DoskoActa MC3
- Stanfries MC4

3-0 (25-10,25-08,25-06)
3-0 (25-15,25-13,25-09)
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CV’s:
CV1 (5A)
. SBO-1
. H’garijp-1
. DSVS-3
1-2: SBO-1

21-26

CV4 (4A)
. Grouw-3
14-23
. VoVeSa-3 25-08
. vc058-7
28-11
. DoskoActa-5 20-16
. vc058-8
17-19

CV2 (5B)
. Grouw-2
. VVH-1
. DSVS-5
3-4: VVH-1

CV3 (5C)
. vc058-5
. DSVS-4
. H’garijp-2
. Stasko-1

..

CV5 (4A)
. vc058-7
. vc058-8
. Grouw-3
. DoskoActa-4 16-20
. VoVeSa-3

Teams
Senioren:
Dames-1

Dames-2
Thrium-1

Heren-1

speelde donderdag thuis tegen DSVS (nr.1 tegen nr. 3): de 1e set was
overdonderend (25-4) waarbij DSVS nul punten scoorde (4 fouten van
‘ons’), de 2e set ‘kakte’ de boel even in, maar met hard werken en op
het eind een teruggevonden focus werden 4 punten veilig gesteld:
goed werk, echter men ‘sipte’ over het dure puntverlies, totdat ... het
bericht binnen kwam dat Bolsward slechts 3 punten behaald had tegen
UDI! Nu dus 2 punten ‘los’ ... mooi man!
Komende donderdag in Minnertsga tegen nr. 5 SBO is op voorhand
nog niet gewonnen ... maar ‘we’ gaan ervoor: ’t wordt spannend!
na de vrije weken nu donderdag naar Harlingen (VVH) en daar zijn de
kansen op punten groot ... gaat lukken ... toch?
afgelopen donderdag thuis tegen VVH-3 was een prima avond door
met 3-1 te winnen in de derby tegen ‘de buren’ wat wel even aankwam
bij de Harlinger’ dames ... goed hoor!
A.s. zaterdag in Bolsward tegen nr. 2 Bolsward-5 ... misschien een (of
meerdere) puntje(s)? ... zou mooi wezen (ook voor DoskoActa) !
pakt de draad donderdag weer op in Harkema (HVC) en da’s weer een
pittige als we de stand bekijken (nr. 5), maar ... ‘wij versagen niet!’.
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Afgelopen donderdag werd thuis tegen nr.2 Bakkeveen-1 een prima
wedstrijd afgeleverd en verdiend een punt binnen gehaald ... okay!
Komende donderdag naar Leeuwarden (vc058), een directe confrontatie in de strijd om de 5e/6e plaats ... “d’r an!”.

Junioren:
Meisjes-A1

Mix-A1

Meisjes-B1

Meisjes-C1

Meisjes-C2
Meisjes-C3

Mix-C1

won vrij eenvoudig woensdagavond in Wolvega van De Griffioen met
4-0 ... prima; daarna werd zaterdag thuis koploper Stanfries ontvangen:
“sensationeel MA1 wint 3-2 van ongeslagen koploper” luidde de tekst
... en ‘sa is’t mar krekt’ ... super!!
A.s. zaterdag naar en tegen Drachten, lijkt te doen dames ... GO!
was enkele weken vrij (en nog 3 wedstrijden in te halen, druk mee
bezig!) maar a.s. zaterdag weer ‘los’ in de thuiswedstrijd tegen DSVS
... lijkt niet onoverkomelijk, dus?
zaterdag thuis tegen Sneek-4 werd na een nipte 1e set toch zeer gedecideerd met 4-0 gewonnen ... uitstekend dames!
Komende zaterdag (10.00 uur!) in Gorredijk tegen REVA ... mag toch
geen al te groot probleem opleveren, maar je weet maar nooit ... doen!
afgelopen zaterdag thuis tegen Workum (SVW) betekende welliswaar
winst maar “MC1 wint, laatste set helaas verloren” was toch zonde ...
maar het blijft spannend bovenin!
Komende week vrij.
na wat vrije weken a.s. zaterdag weer aan de bak en wel thuis tegen
topper Havot ... da’s lastig, maar het blijft sport ... alles kan!
afgelopen vrijdagavond in Workum (SVW) konden de onzen het helaas
niet bolwerken: “ondanks goed gespeeld met 3-0 onderuit”, maar niet
getreurd ... er komen nieuwe kansen: zaterdag a.s. thuis tegen vc058 ...
dat wordt een spannende strijd met een rechtstreekse concurrent ...
pakken die hap!
zaterdag was Stanfries de tegenstander in Franeker en dat bleek niet al
te moeilijk ... een mooi (en dikke!) 3-0 ... okay!
A.s. vrijdagavond in Oudega de clash tussen de nummers 1 en 3 te
weten VLO tegen DoskoActa ... houden we de race vol, of ...?
Komt/gaat dat zien!
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CV’s:
Alle CV-teams speelden zaterdag in Leeuwarden, weer een prachtig gebeuren, maar
... helaas hebben wij bijna geen uitslagen mogen ontvangen ...
Wel ontvingen wij de volgende commentaren:
CV1 (5A)

2e geworden vandaag! Goed gespeeld!

CV2 (5B)

3e plaats

CV3 (5C)

2 gewonnen, 2 verloren

CV4 (4A)

3 gewonnen, 2 verloren. Weer dikke prima!

CV5 (4A)

ook 3 gewonnen en 2 verloren

Het is niet duidelijk of CV4 of CV5 1e of 2e is geworden, wellicht volgende week?
De eerstvolgende speeldag is 24 maart (Harlingen)!

Arbitrage
Komende week fluiten:
Stef M
zaterdag in Utrecht 1e divisie heren Utrecht tegen VCN (Capelle ad IJ)
Leon P
zaterdag Meisjes-C3 tegen vc058
Mirjam M
zaterdag Mix-A1 tegen DSVS
Bodil G
zaterdag Meisjes-C2 tegen Havot
Ledenadministratie
Helaas heeft, wegens een langdurige blessure, tijdelijk moeten stoppen:
. Sjoukje Bron
recreatie
Sterkte met het herstel enne ... ‘take your time’!
Bijlage(s):
. Weekprogramma
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Volleybalvereniging DoskoActa wenst Reisburo Franeker veel succes met het openen
van de Reis Shop. Reisburo Franeker ondersteunt al jaren onze volleybalvereniging!
Voor elk lid dat een boeking doet bij het reisburo ontvangt de volleybalvereniging een
bijdrage. Dus heb je plannen voor de zomervakantie, ga even langs bij reisburo
Franeker of in de nieuwe Reis Shop!
Hieronder een impressie van de nieuwe reisshop!
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En dan nog even dit … weer es wat Belgen:
Er komt een Nederlander in Belgie en ziet 2 Belgen ... de één graaft een lange geul en de ander gooit
hem weer dicht.
Dus vraagt de Nederlander "Waarom doen jullie dat?".
Zegt een van de Belgen: "We leggen een draadloze telefoon-verbinding aan!!".
De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. "En," vraagt een verslaggever, "waar gaat de reis naar toe?"
"Awel", zegt de Belg, "wij gaan naar de zon." "Naar de zon?" vraagt de reporter, "Maar daar is het toch
veel te heet? Bent u niet bang dat de raket zal smelten?" "Wat denkt gij?," antwoordt de Belg, "Wij zijn
niet gek, hoor. We gaan natuurlijk 's nachts!"
In Nederland staat op de melkpakken: "hier openen."
In België staat op de melkpakken: "thuis openen."

We stoppen nu met de belgenmoppen.
Voortaan maken we moppen over Russen.
De Belgen zijn dan gerust en de Russen zijn gebelgd.

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