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Beste volley-vriend(inn)en,
Zo ... we zitten alweer in de Wintertijd ... of had je nog niet ..... ?
Dan ... na ettelijke seizoenen heeft ‘onze’ Roelof van Marrum deze week zijn laatste
taken als kompetitieleider voor de CMV’s in NoordWest-Friesland uitgevoerd, eerst
binnen het Nevobo-rayon NWF, later onder Nevobo-Noord (Heerenveen), maar wel
steeds als een min of meer zelfstandige ‘unit’ .... knap werk!
Zoals bekend is Roelof bij DoskoActa bestuurslid voor Jeugdzaken en daar gaat-ie
wel mee door hoor ... gelukkig!
Zijn CMV-verantwoordelijkheden zijn inmiddels overgedragen aan Ane Boschma.
Ik denk dat wij Roelof (meer dan) hartelijk dank mogen zeggen voor zijn getoonde
inzet op dit terrein: CHAPEAU!
Afgelopen donderdag is onze LedenVergadering gehouden, een kort verslag tref je
verderop in dit bulletin aan.
A.s. woensdag is het Halloween, een uit Amerika overgewaaid evenement.

Mocht je daaraan op een of andere manier meedoen ...
Vorige week hadden we een kleine instinker ingebouwd: wij gaven aan de klok
een uur VOORUIT te zetten ... terwijl dit een uur TERUG moest zijn.
Tot onze verbazing kwam hier geen enkele reactie op (of wordt dit bulletin
slecht/helemaal niet gelezen ...

Anyway: summertime, wintertime .....
DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 44
==================================== ========================
Ma. 29 okt. Trainingen: alle teams/groepen
Voetbal:
Di. 30 okt. .
30/01 KNVB-beker
Wo. 31 okt. Trainingen: ABC-jeugd
Halloween
MotoGP:
Do. 01 okt. Spelen: H1, H2, D1, D2, D3
04
Sepang - Mal
Fluiten: GHA, HFR, MMO, RFE
Tellen: SWO, SUIJ
Schaatsen:
Vr. 02 okt. Spelen: H3, MC1
03/04 W.Cup: kwalif. NL - H’vn
Za. 03 okt. Spelen: T1, MA1, MA2, MB1, XB1,
XC1, CV1, CV2, CV3, CV4
Fluiten: SME, HFR, LvdK, GKR, BGA
Uitslagen in groeps-app: CV-leiders
Veldrijden:
GGZ-toernooi
01
DVV: Oudenaarde - Bel
Zo. 04 okt. Weekbulletin 10-11
04
EK: Rosmalen - Ned
Bestuur – LedenVergadering (LV)
Afgelopen donderdag werd de jaarlijkse verantwoording weer door het bestuur
afgelegd in de LV en de opkomst wordt elk jaar beter/hoger: inspirerend!
Even kort wat er ‘voorbij’ kwam:
. veel positieve ontwikkelingen in onze club:
instelling van VertrouwensContactPersonen, KledingCommissie, investeringen
in jeugd, kleding en materialen), promotionele akties, uitbreiding sponsoring en
acties, prima resultaten in de kompetities (2 kampioenen!), onze grote vrijwilligersstaf, de (1e) vrijwilligersavond
. punten die aandacht verdienen (en meer dan dat):
aanvulling van diverse commissies: jeugd, sponsoring, TC !
. een gezonde financiele huishouding
. het concept van onze Privacy-policy is goedgekeurd, nog te implementeren (AVG)
. bestuursmutaties goedgekeurd, het secretariaat wordt overgedragen, de rest ‘blijft’!
(verderop een kleine impressie van het afscheid van de oude en een voorstelling van
de nieuwe secretaris!)
. Dames-2 verzorgt ook dit jaar het Kerst/Eindejaars-mixtoernooi (sen. + A-jun.)
. oproep voor deelname als vereniging aan ‘Samenloop voor Hoop’ 2019, wellicht
binnenkort meer hierover
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Bestuur – afscheid secretaris
Scheidend secretaris Pe Westerhof werd tijdens de LV verrast door de Nevobo en de
club door hem de ‘Nevobo-speld in brons’ toe te kennen ... mooi hoor!
DoskoActa bood Pe en echtgenote Margriet bloemen aan plus tegoedbonnen voor hun
2019-vakantie, te besteden bij het ons ondersteunende reisburo ... mooi man!
Dankwoorden van de Nevobo, voorzitter Sybout Zeinstra en van de-man-in-kwestie
volgden elkaar op, maar .. vooral dank aan onze leden .. voor het genoten vertrouwen!
En daarmee maar afsluiten, ’t is ... mooi zo!

Ruud Schuurmans (Nevobo-Noord) overhandigt
de oorkonde die behoort bij de bronzen Nevobo-onderscheiding.
Bestuur – even voorstellen: de nieuwe secretaris
Langs deze weg wil ik me voorstellen. Mijn naam is Elbrich Regts, ben 42 jaar en
woon samen met Rienk en onze 4 kinderen aan de Prins Willem de Zwijgerlaan in
Franeker. Twee van onze dochters volleyballen inmiddels alweer een paar jaar bij de
club. Marije speelt dit jaar voor het eerste elke week in MC1 en Else speelt met veel
plezier in CV1. Ik ben vanaf het begin betrokken bij de teams waarin onze dochters
spelen. Ik vind het een leuke teamsport, het is erg mooi om te zien hoe de meiden de
technieken geleerd wordt door de trainsters en hoe snel ze dit vervolgens ontwikkelen.
Ik volleybal zelf niet, ik tennis en hardloop een paar keer in de week. Ik werk als
Senior personeelsadviseur in het Medisch Centrum Leeuwarden, een hele leuke baan
in een interessante werkomgeving.
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Ik ga als secretaris aan de slag in het bestuur van DoskoActa, ik vind het goed om wat
voor de club te kunnen doen en betekenen. Samen met de andere bestuursleden zie ik
dit helemaal zitten.
Groet,
Elbrich

TC – trainingen jeugd
Komende week hanteren wij weer het ‘normale’ trainingsrooster maar ... er gaan een
aantal zaken veranderen m.b.t. de jeugd-trainingen:
Annika heeft aangegeven dat zij niet langer meer training kan geven op de woensdag,
dit wordt overgenomen door Lotte de Jong, zij traint dan dus XC1/MC2 van 17 – 18
uur.
Lotte gaat ook op maandag van 18.15 – 19.30 uur MC2 trainen, dit houdt dan tevens
in dat Sietske en Iris weer (terug) gaan naar XB1, dit werd de afgelopen weken
tijdelijk getraind door Joost.
Onze dank gaat uit naar alle genoemde trainers/sters!
Wedstrijdsecretariaat – algemeen
De bijzonderheden van/voor komende week:
. (bijna!) alle teams spelen komende week, alleen MC2 is vrij  ...
. Dames-3 speelt de komende 2 donderdagen 2 x thuis en 2 x tegen Trynwalden-D2!

Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
Senioren:
Wytgaard H1
DoskoActa H2
DoskoActa H3
DoskoActa D1
DoskoActa D2
DoskoActa D3
Thrium D1

- DoskoActa H1
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
vrij
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Junioren:
vc Joure MA1
DoskoActa MA2
vc Joure MB2
DoskoActa XB1
DoskoActa MC1
DoskoActa MC2
DoskoActa XC1

- DoskoActa MA1
vrij
- DoskoActa MB1
- DOSK(K) XB1
vrij
vrij
vrij

CV’s:
CV-1,2,3 en 4

vrij

1-3 (20-25,26-24,24-26,13-25)
0-4 (17-25,17-25,12-25,19-25)
0-3 (14-25,14-25,12-25)

Wedstrijdsecretariaat - teams
Senioren
Heren-1
Wytgaard H1 – DoskoActa H1: naar verwachting winst voor de onzen, zie verder bij
‘Wedstrijdsecretariaat - beker’!
DoskoActa H1 – Oerterp H1: ‘wij’ staan (erg) hoog, ‘zij’ (erg) laag, dus ... ?
Heren-2
Na een weekje vrij wacht nu de koploper ‘ons’ op:
Buitenpost H2 – DoskoActa H2: onze mannen melden ons er klaar voor te zijn .. zo!
Heren-3
Na de vrije week staat a.s. vrijdag op het programma:
OPM H4 – DoskoActa H3: erg benieuwd of hier de eerste puntje(s) behaald worden!
Dames-1
Twee weken vrij gehad ... en dus de hoogste tijd voor:
DoskoActa D1 – Oerterp D1: da’s ‘ne pittige, want de koploper: d’r an!
Dames-2
Vakantieweekje weer voorbij, we gaan weer los met:
DoskoActa D2 – Tijnje D1: hier zien wij duidelijk kansen, maar ja ... wij kunnen wel
wat zien, onze dames moeten het gaan doen! GO!
Dames-3
Nou ... drie weken vrij, dan wordt het tijd voor het twee-luik:
DoskoActa D3 – Trynwalden D2: de teams zullen waarschijnlijk weinig voor elkaar
onder doen, aan onze dames om dit te loochenstraffen ... toch?
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Thrium-1
Een paar weken vrij gehad, nu maar weer wat doen:
Leevoc D3 – Thrium D1: poeh … dat wordt zaterdag weer een straffe: c’mon ladies!

Junioren
Meisjes-A1
v.c. Joure MA1 – DoskoActa MA1: de toegedichte kansen werden bewaarheid!
“MA1 wint ook 2e wedstrijd in Hoofdklasse. Na 3 spannende sets uiteindelijk
overtuigende winst tegen angstgegner Joure” ... need we say more?
MSK MA1 – DoskoActa MA1: zo kom je nog eens ergens wanneer je a.s zaterdag bij
de koploper in Musselkanaal op bezoek gaat ... de ultieme test?
Meisjes-A2
Na een weekje Herfstvakantie:
DoskoActa MA2 – CoVos MA1: onze dames kunnen zaterdag aan de bak in deze
thuiswedstrijd tegen de koploper, maar dat weerhoudt ons niet ... of?
Meisjes-B1
v.c.Joure MB2 – DoskoActa MB1: dit ging voor ons dus de goeie kant op, want de
volle mep werd binnen gehaald ... knap werk hoor!
OPM MB1 – DoskoActa MB1: da’s weer een potje tegen een van de betere teams,
althans volgens de kompetitiestand, kunnen wij daar iets aan doen ...?
Mix-B1
Mix-B1 – DOS(K) XB1: of de punt(en) zaterdag in Franeker konden blijven ... dat
lukte helaas niet: “Een maatje te groot!” ... zo luidde het kommentaar ... jammer!
Mix B1 – Buitenpost XB1: komende zaterdag thuis wordt een spannende kijkend naar
de stand van beide teams, wij hebben het thuisvoordeel, dus ....?
Meisjes-C1
Een paar weekjes vrij wil wel eens verfrissend werken, hoog tijd voor:
OPM MC2 – DoskoActa MC1: onze prognose gaat uit naar winst, is dit juist???
Meisjes-C2
Was vrij en ook komende week vrij
Mix-C1
Het team waar de humor niet verloren gaat speelt na een vrije week:
DoskoActa XC1 – Heecherop XC1: komende zaterdag dus thuis tegen de koploper,
maar daar malen we niet om ... we gaan d’r voor: “kiek’n wat-wot”!
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CV’s
De 3e ronde staat a.s. zaterdag voor de deur, in Menaldum!
CV-1: tegen DSVS-1, VVH-1, DSVS-2 en aansluitende finales

zaterdagmiddag

CV-2: tegen vc058-4, vc058-2, vc058-1 en aansluitende finales

zaterdagmiddag

CV-3: tegen VVH-3, VVH-2, VoVeSa-2 en aansluitende finales zaterdagmorgen
CV-4: tegen DSVS-3, vc058-8, vc058-9 en aansluitende finales

zaterdagmorgen

Wedstrijdsecretariaat - arbitrage
Algemeen
. hoewel hij al weer vele jaren voor ‘ons’ (en Thrium) fluit is afgelopen week Gerard
Harmelink (weer) toegetreden tot het arbitrage-corps van DoskoActa: prima zaak!
. het lijkt erop dat ‘we’ (samen met de Nevobo) eindelijk het probleem opgelost
hebben wat betreft het invoeren van de scheidsrechter: dit gebeurt nu zoveel
mogelijk vantevoren door de scheidsrechtercoordinator van de vereniging, daar waar
dit (om wat voor reden dan ook) niet mocht lukken kan men dit zelf alsnog invoeren
vanaf een (1) uur voor aanvang van de wedstrijd
Scheidsrechters
Stef Mengerink: fluit zaterdag in Hoogeveen in de 1e divisie de heren van Olhaco
tegen die uit Deventer (Avior)
Hidde Frankena: fluit donderdag in Franeker Dames-1 tegen Oerterp en mag zaterdag
in ‘het gymzaaltje van Scharnegoutum’ de mannen van De Plakkers (Sneek) fluiten
tegen die uit Bakkeveen e.o (BEO) in de Promotieklasse
Gerard Harmelink: fluit donderdag in Franeker Heren-1 tegen Oerterp
Gerrit Krol: fluit zaterdag in Franeker Mix-B1 (alweer!) tegen Buitenpost-XB1
Luc van der Kolk: fluit zaterdag in Franeker Meisjes-A2 - CoVos-MA1 (Wommels)
Mirjam Molenaar: fluit donderdag in Franeker Dames-2 tegen Tijnje-D1
Bodil Galema: fluit zaterdag Mix-C1 tegen Heecherop-XC1 (geruild met Leon Pluim)
Ron Fennema: fluit donderdag in Franeker Dames-3 tegen Trynwalden-2
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Tellers
Saapke Woudwijk: telt donderdag bij Heren-1 tegen Oerterp
Sjoukje Uijthof: telt donderdag bij Dames-1 tegen Oerterp

Wedstrijdsecretariaat - beker
Heren-1 speelde maandagavond een uitduel in deze 1e bekerronde tegen Wytgaard-1,
maar ... door gebrek aan zaalruimte (in Grouw e.o.) werd deze wedstrijd in Franeker
gespeeld o.l.v. Hidde Frankena.
Het werd niet echt een moeilijke wedstrijd, maar dat werd ook niet verwacht na de 4-0
overwinning van ruim een week eerder. Nu werd het 3-0 en daar valt verder niets aan
toe tevoegen.
De volgende tegenstander is 1e klasser OPM-H3, een uitduel in Heerenveen, datum en
tijd moeten nog overeengekomen worden ... wordt vervolgd!

Bijlages
. DoskoActa Weekprogramma
.
En dan nog even dit ... weer eens wat raadseltjes:

Wie mogen geen lid worden van een bibliotheek?
Wat is het meervoud van auto?
Je hebt 2 muntjes die totaal 15cent waard zijn, de een is geen stuiver, wat is de ander?
Van welk materiaal is een wandelstok gemaakt?
Wat is het verschil tussen een penalty en een biertje?
Nb: zij die denken de antwoorden te weten mogen ons mailen

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