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Beste volley-vriend(inn)en,
deze week als eerste de acties waaraan we (gaan) deelnemen:

Denk om de POIESZ-muntjes !!!!
Op moment van schrijven: 2e plaats met 9429 muntjes .. gaat nog steeds crescendo!

Nog 13 dagen en we gaan van start!

Het aftellen kan beginnen
Woensdag 28 maart barst het stemmen los op de ruim 200 clubs die
deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Een spannende tijd. In de
afgelopen maanden is de campagne door de deelnemers volop gepromoot. Zo
stonden er oproepjes in clubbladen, werden er flyers uitgedeeld en berichten
op social media en websites geplaatst.

Versturen stemkaarten
Op vrijdag 23 maart worden de stemkaarten verstuurd naar alle 16.500 leden
van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. Via een speciale website
brengen zij met een persoonlijke code hun stemmen uit. Elk lid brengt vijf
stemmen uit op zijn of haar favoriete club. De stemperiode is dit jaar van
woensdag 28 maart tot en met vrijdag 6 april.
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Bekendmaking uitslag
Nieuw dit jaar is dat de uitslag bekend wordt gemaakt op vier plaatsen in ons
werkgebied. We organiseren een roadshow! De datums en tijden zijn nog
onder voorbehoud. Noteer deze alvast in uw agenda.





Sint Annaparochie: vrijdag 13 april om 19.30 uur. Locatie: Van
Harenstraat op het parkeerterrein voor het oude gemeentehuis;
Harlingen: zaterdag 14 april om 10.30 uur. Locatie: Grote Bredeplaats
/Voorstraat bij de markt;
Franeker: zaterdag 14 april om 13.00 uur. Locatie: Voorstraat bij de
markt;
Leeuwarden: zaterdag 14 april om 15.30 uur. Locatie: De Lange Pijp
bij Het Friese Paard/De Waag bij de markt.

Kleding Commissie
Een afvaardiging van het bestuur heeft met de Kleding Commissie (KC) een kick-off
meeting gehad waarbij taken en werkafspraken zijn vastgelegd.
De KC gaat nu dus aan de slag ... prima!

Seizoen 2018/2019
Zoals eerder gezegd ... zijn we al weer erg druk bezig richting volgend seizoen.
In dat kader zijn wij zeer verheugd te kunnen mededelen dat wij ook komend seizoen
verder gaan samenwerken met de trainers Ludwig Seerden (D1), Jelle Riemersma
(D2), Gerrit Krol (H2), Albert Boll (recr.) en Henk Wienbelt (hoofdtrainer Jeugd).
De Jeugd Commissie hoopt binnenkort ook met de andere/collega-jeugdtrainers tot
zaken te (kunnen) komen. Al met al positieve berichten ... toch?
Wat de scheidsrechters betreft: Tjalling de Jong en Wouter Zeilmaker hebben te
kennen gegeven de fluit (na heeeeel veel jaren) op te bergen.
Heren ... ‘dankjewel’ is wel het minste wat we zeggen kunnen ... maar toch!
Dank voor jullie jarenlange beschikbaarheid in deze ... geweldig!
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Weekbulletin / website:
Ivm vakantie van onze web-master zal dit weekbulletin de komende 2 weken niet op
onze website verschijnen, later zullen deze alsnog toegevoegd worden!
Bezoek VC Sneek
Op zondag 25 maart spelen de dames van VC Sneek de topper in de play-offs
tegen Sliedrecht Sport.
Tijdens deze wedstrijd gaan de meiden van MA1 van DoskoActa als ballenmeisjes
fungeren.
Zoals elk jaar is DoskoActa uitgenodigd om een wedstrijd bij te wonen en dat kan
dus volgende week.
De wedstrijd begint om 16.00 uur en we worden geacht om 15.00 uur aanwezig
te zijn.
We vetrekken dus om 14.30 uur vanaf de sporthal.
Je kunt je opgeven via je trainer of coach, die dit dan weer doorgeeft aan Roelof
van Marrum.
Opgave kan tot uiterlijk dinsdagavond 18.00 uur.

Zoals je dus kunt zien/lezen valt er dus, behalve de trainingen en kompetities, genoeg
te doen/beleven bij/rond onze club ... mooi hoor!

En dat alles ... to HAVE FUN!
DoskoActa

Oh ja ...
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 12
==================================== ========================
Ma. 19 mrt. Trainingen: alle teams/groepen
Voetbal:
Di. 20 mrt. .
23
Nederland – Engeland (vr.)
Wo. 21 mrt. Trainingen: jeugd
Formule-1:
Referendum
25
Albert Park (Aus)
Do. 22 mrt. Spelen: MC1, D1, D2, H1, H2,
T1
Fluiten: M-A, HFR, MMO, GHA, Thrium, TdJ
Tellen: MC1, SUIJ, D2,
SWO, WZE, Thrium
Vr. 23 mrt. .
Za. 24 mrt. Spelen: MA1, XA1, MB1, MC1, XC1,
MC2 (Oosterend), CV1/5 (Harlingen)
Fluiten: SME, HFR, GKR/JDIJ, GHA,
Wielrennen:
SZE, WZE, MZE/IDA
18/25 Tour de Langkwai (Mal)
Ingang ZOMERTIJD
19/25 Ronde van Catalonie (Spa)
Zo. 25 mrt. Weekbulletin 09-31
21
3-daagse De Panne (Bel)
Meisjes-A: ballenmeisjes VC Sneek!23
E3-Prijs Harelbeke (Bel)
25
Gent-Wevelgem (Bel)
TC
Uitslagen
Senioren:
H1
HVC H1
H2
vc058 H6
D1
SBO D1
D2
VVH D4
T1
vc Bolsward D5
Junioren:
MA1 VC Drachten MA2
XA1 DoskoActa XA1
MB1 REVA MB1
MC1 vrij
MC2 DoskoActa MC2
MC3 DoskoActa MC3
XC1 VLO MC1
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- DoskoActa H1
- DoskoActa H2
- DoskoActa D1
- DoskoActa D2
- Thrium D1

4-0 (25-21,29-27,25-23,25-22)
2-1 (25-17,23-25,25-20)
3-1 (25-10,25-23,16-25,25-17)
0-3 (19-25,15-25,13-25)
4-0 (25-14,25-18,25-15,25-15)

- DoskoActa MA1
- DSVS XA1
- DoskoActa MB1

0-4 (10-25,13-25,10-25,17-25)
3-0 (25-23,25-15,27-25)
0-4 (13-25,08-25,14-25,10-25)

- Havot MC1
- vc058 MC3
- DoskoActa XC1

0-3 (16-25,05-25,09-25)
2-1 (24-26,27-25,25-15)
3-0 (25-21,25-16,25-21)
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CV’s (nagekomen van 10-03 j.l.):
CV1 (5A)
. SBO-1
. H’garijp-1
. DSVS-3
1-2: SBO-1

2e plaats
39-40
30-19
26-23
21-26

CV4 (4A)
2e plaats?
. Grouw-3
14-23
. VoVeSa-3 25-08
. vc058-7
28-11
. DoskoActa-5 20-15
. vc058-8
17-19

3e plaats
21-23
25-20
20-27
26-20

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

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

3e plaats
34-09
26-20
14-22
14-17

CV5 (4A)
1e plaats?
. vc058-7
27-06 Nb: er loopt nog een protest,
. vc058-8
22-15
hierdoor zijn deze eindstanden
. Grouw-3
24-13
in poule 4A nog niet definitief
. DoskoActa-4 15-20
. VoVeSa-3 15-16

Teams
Senioren:
Dames-1

Dames-2

Thrium-1

Heren-1

ging j.l. donderdag naar Minnertsga om nr. 4 SBO te bestrijden en dat
bleek een (te) zware opgave getuige het 3-1 verlies .. da’s even slikken!
Komende donderdag thuis tegen Wytgaard zal vast lukken, maar niet
“de huid verkopen voordat de beer ...”, afijn ... ‘gewoon’ pakken!
afgelopen donderdag in Harlingen werd van VVH ruim gewonnen:
“ ’t swit op e kop” en “maar wel de winst mee naar huis” ... kijk ...
dat zijn nog es teksten! Prima werk meissies!
A.s. donderdag thuis tegen vc058-7 en die vechten nog ergens voor,
aan ‘ons’ om ze daarbij NIET een handje te helpen ... gaaaaan!
moest afgelopen zaterdag in en tegen Bolsward (nr. 2) punt(en) zien te
pakken, voor zichzelf en voor ‘ons’, maar helaas ... zero points  ...
(Hierdoor is Bolsward nu 2 punten los van DoskoActa-1 ... spanning!)
Donderdag a.s. thuis tegen VoVeSa is er wel wat mogelijk ... of ...?
donderdag in Harkema waren er 4 ‘dikke’ setstanden, echter ... alle 4
ten faveure van HVC ... en dus geen punten deze keer voor ‘ons’  ...
Komende donderdag thuis, als nr. 5 tegen nr. 2 vc058, dat kon wel
weer eens een mooi potje worden, beiden wensen niet te promoveren
en kunnen dus vrijuit spelen ... “kiek’n wat ’t wot!”
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Afgelopen donderdag werd in Leeuwarden tegen vc058 het gevecht
geleverd om de 5e plaats en dat werd een spannende 2-1 voor vc058:
“Jammer, 2-1 verlies. Spannende wedstrijd. Gelijke tred maar toch net
niet. Tegenstander (jongere garde) pakte soms meest onmogelijke
ballen. Volgende week maar weer zien.” .. waarvan acte!
A.s. donderdag thuis weer zo’n gevecht want tegenstander VCS staat
vlak achter de onzen in de stand ... dus mannen ... ‘broezn!’.

Junioren:
Meisjes-A1

Mix-A1

Meisjes-B1

Meisjes-C1

Meisjes-C2

Meisjes-C3

Drachten was afgelopen zaterdag in (hun) eigen huis een prooi voor
onze dames: 0-4 ... ‘gedane zaken’ salle-we-mar-segge!
Komende zaterdag thuis tegen Bolsward lijkt ons bepaald ook geen
brug te ver en dus ... die brug over!
in de thuiswedstrijd van afgelopen zaterdag een “3-0 winst tegen DSVS
met een spannende laatste set!” ... aldus het begeleidendecommentaar
... da’s goed werk!
Dan komende week ‘de dubbel’ tegen Drachten: donderdag ‘op verplaatsing’ en dan zaterdag in Franeker (inhaalwedstrijd) weer tegen
elkaar ... wij denken dat de meeste punten naar Franeker gaan!
* In deze klasse is Steenwijkerwold uit kompetitie genomen!
zaterdagmorgen (vroeg!) werd er in Gorredijk tegen/met REVA gespeeld: 4-0 overwinning ... niets aan toe te voegen: keurig!
A.s. zaterdag thuis tegen Far Ut is een stevige, maar toch zijn wij niet
kansloos ... integendeel, dus ... d’r veur!
na een weekje vrijaf komende week 2 keer aan de bak: eerst wordt er
donderdagavond (18.45 uur) ingehaald in Franeker tegen Sneek en dan
zaterdag weer thuis, dan tegen vc058 ... kijkend naar de stand zouden
beide wedstrijden wel eens onze kant op kunnen vallen, maar da’s
allemaal theorie ... op het veld moet het gebeuren, dus ... GO!
afgelopen zaterdag was topper Havot echt te sterk voor ‘ons’ ... 0-3.
Niet te lang bij stilstaan ... gewoon vooruit (blijven) kijken!
Komende zaterdag naar Oosterend om tegen CoVos te spelen, dat is
ook weer geen makkie, maar voor niks gaat de zon op ... proberen!
de topper onderin de ranglijst van afgelopen zaterdag tegen vc058 werd
met 2-1 gewonnen! “1e set net verloren, de 2e net gewonnen, de 3e
fluitend gewonnen. HOERA!!!” zo kregen wij door ... geweldig!
Komende week vrij
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dat was afgelopen vrijdagavond in Oudega een echte topper: “Ondanks
enorme inzet en geweldige teamspirit verliest XC1 van koploper” ...
zo luidt de binnengekomen berichtgeving; 3e plaats nu!
A.s. zaterdag thuis tegen nr. 5 T&T en da’s nog lastig genoeg, of ...?
Blijven we meedoen?

CV’s:
Alle CV-teams spelen a.s.zaterdag in Harlingen met de volgende poule-indelingen:
CV1 (5A)

SBO-1, DoskoActa-1, Grouw-2 en Hardegarijp-1

CV2 (5B)

DSVS-5, Stasko-1, DoskoActa-2 en DSVS-3

CV3 (5C)

VVH-1, DoskoActa-3, DSVS-4, Volleywille-1 en Hardegarijp-2

CV4 (4A) +
CV5 (4A)

Grouw-3, DoskoActa-4, DoskoActa-5, vc058-7, vc058-8 en VoVeSa-3

Arbitrage
De inhaalwedstrijd donderdavond van MC1 wordt gefloten door iemand van het team
Meisjes-A1, de inhaalwedstrijd zaterdagmiddag van XA1 wordt gefloten door Gerard
Harmelink, Wouter Zeilmaker neemt zaterdag de wedstrijd van MC1 voor rekening,
hij neemt dit over van Luc van der Kolk.
Allemaal hartelijk dank ... dat het zo kan allemaal ... mooi!
Komende week fluiten:
Stef M
zaterdag in Elburg 1e divisie heren EVV tegen Alterno
Hidde F
donderdag Dames-1 tegen Wytgaard
zaterdag in Bakhuizen promotieklasse heren BEO tegen Kwiek
Gerard H
donderdag Heren-1 tegen vc058
zaterdag Mix-A1 tegen Drachten (inhaalwedstrijd)
Wouter Z
zaterdag Meisjes-C1 tegen vc058 (valt in voor Luc van der Kolk)
Gerrit K
+ Joke D
zaterdag Meisjes-A1 tegen Bolsward
Tjalling de J donderdag Thrium tegen VoVeSa
Mirjam M
donderdag Dames-2 tegen vc058
Thrium
donderdag Heren-2 tegen VCS
Sybout Z
zaterdag Meisjes-B1 tegen Far Ut
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Ilse D
+ Madelief Z zaterdag Mix-C1 tegen T&T
Meisjes-A1 donderdag Meisjes-C1 tegen Sneek (inhaalwedstrijd)
Tellen komende week:
Saapke W
donderdag Heren-1 tegen vc058
Sjoukje U
donderdag Dames-1 tegen Wytgaard
Wouter Z
donderdag Heren-2 tegen VCS
Ledenadministratie
Afgemeld als lid:
. Anna Lynn Molenaar
Van aspirant naar lid:
. Jorg de Boer

CV’s
CV’s

Bijlage(s):
. Weekprogramma
En dan nog even dit … nog steeds even wachten op de lente:

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