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Beste volley-vriend(inn)en,
3e ronde beker Nevobo-Noord Heren (BH3A-58)

DoskoActa Heren-1 *

vc058 Heren-1

(1e klasse)

(3e divisie)

Sportcomplex De Trije Maandag 10 december 21.15 uur

Scheidsrechters:
Teller:

Harry de Goede
Hidde Frankena
Jan ten Dolle

We zitten nu in de weken tussen (het vertrek van) de ene en (de komst van) de andere:

Toch spelen we nog kompetitiewedstrijden tot en met
zaterdag 22 december, met als tussendoortje dan nog onze Kerst-mix-toernooien op
maandag 17 december met aansluitend (bij de prijs-uitreiking en nazit) de zo
langzamerhand traditioneel geworden Kerst-/Nieuwjaars-toespraak van de voorzitter!
Fijne (donkere) dagen (voor Kerst) toegewenst alvast ... enne ...
... we kunnen het niet vaak genoeg herhalen ...

DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
====================================
Ma. 10 dec. Trainingen: alle teams/groepen
Spelen: Heren-1: beker (21.15 uur)!
Fluiten: HFR / Tellen: JtD
Staatsloterij
Di. 11 dec. .
Wo. 12 dec. Trainingen: ABC-jeugd
Do. 13 dec. Spelen: H1,H2,H3,D1,D2,T1,XB1
Fluiten: GHA, Thrium, SZE, LvdK
Tellen: WZE
Vr. 14 dec. .
Za. 15 dec. Spelen: MA2, MC1, MC2,
CV1, CV2, CV3, CV4
Fluiten: SME, MMO, BGA
Zo. 16 dec. Weekbulletin 10-17

(Sport)kalender
Week 50
========================
Voetbal:
11/12 Champions League
13
Europa League

*****

03/23 Top.4000

Radio10 Gold

15
16

Veldrijden:
DVV: Antwerpen - Bel
SP: Zonhoven - Bel

Schaatsen:
14/16 WC: Heerenveen

Kerst-mix-toernooien
Volgende week maandag (17 december) worden weer onze gebruikelijke Kerst-mixtoernooien georganiseerd:
. C- en B-jeugd: vanaf 18.00 uur, we gaan er vanuit dat iedereen aanwezig is, teams
worden door elkaar gemixt; afmelden uiterlijk zondag 16 december om 12.00 uur bij
Roelof van Marrum via what’s app (06-20301028)
. A-jeugd en senioren: vanaf 20.00 uur, opgave bij Dames-2
. CV-jeugd: normale trainingen (zij hadden eerder hun Sinterklaas-mix-toernooi)
Wedstrijdsecretariaat – algemeen
De bijzonderheden van/voor komende week:
. Mix-B1 speelt donderdagavond in Buitenpost tegen vc Buitenpost XB1
. Meisjes-A1, Meisjes-B1 en Mix-C1 zijn voor de 2e achtereenvolgende week vrij
. Dames-3 is ook vrij
. Heren-1 speelt maandag voor de beker (thuis om 21.15 uur) tegen vc058 H1
. Meisjes-C1 en Meisjes-C2 spelen zaterdag in de Kaatshal (links)!
. CV’s: de veldindelingen zijn op moment van schrijven nog niet bekend!
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Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
Senioren:
DoskoActa H1
HWHO H1
Wordt Kwiek H2
DoskoActa D1
DoskoActa D2
Leevoc D4
vc058 D4

- De Griffioen H1
- DoskoActa H2
- DoskoActa H3
- Leevoc D2
- Trynwalden D1
- DoskoActa D3
- Thrium D1

Junioren:
DoskoActa MA1
DoskoActa MA2
DoskoActa MB1
DoskoActa XB1
Makkum MC2
DoskoActa MC2
DoskoActa XC1

vrij
- vc058 MA2
4-0 (25-18,25-12,25-18,25-21)
vrij
- Roeken/DVC XB2 3-0 (29-27,25-22,25-19)
- DoskoActa MC1 2-1 (25-18,12-25,25-23)
vrij
vrij

CV’s:
CV1,2.3 en 4

4-0 (25-22,25-13,25-09,25-14)
3-0 (25-14,25-14,25-17)
3-0 (25-07,25-09,25-22)
3-1 (27-25,25-22,28-30,25-16)
1-2 (25-21,24-26,22-25)
3-0 (25-16,25-06,25-20)
4-0 (25-18,27-25,25-10,25-21)

vrij
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Wedstrijdsecretariaat - teams
Senioren
Heren-1
DoskoActa H1 – De Griffioen H1: niets deed blijken dat deze tegenstander zo hoog
stond, onze mannen ‘liepen’ eroverheen ... en staan weer bovenin: mooi hoor!
DoskoActa H1 – vc058 H1: maandagavond in de 3e bekerronde tegen de riante
koploper van de 3e divisie ... da’s heel ander werk, maar op zich wel leuk: succes!
DOVO/Hujades H1 – DoskoActa H1: een pittige uitwedstrijd voor ‘ons’, de mannen
uit Doezum e.o. doen het dit jaar goed, kijken wat ‘wij’ er tegenover kunnen stellen?
Heren-2
HWHO H1 – DoskoActa H2: in Drachten tegen een van de koplopers was net een
brug te ver: “Ondanks 3-0 verlies van de nr. 2 toch een puike wedstrijd. Goed herstel
van vorige week. Inzet, werklust gezien. Volgende week nr. 3 op bezoek.” ... Roger!
DoskoActa H2 – RSO H2: wederom een ‘topper’, wordt weer moeilijk zat, of ....?
Heren-3
Wordt Kwiek H2 – DoskoActa H3: op een mooie vrijdagavond in Jubbega waren de
eerste 2 sets niks, maar die 3e set ... k.v.d.b. (excuus), had anders kunnen/moeten
aflopen, maar ja ... da’s de koe in zijn/haar achterste kijken ...
DoskoActa H3 – Advendo H2: tegen deze middenmoter uit Langezwaag (zo kom je
nog es ergens) zal het wederom niet gemakkelijk worden, maar wie weet ...
Dames-1
DoskoActa D1 – Leevoc D2: en het werd inderdaad ‘een echte’ ... het werd inderdaad
spannend en de voorspelde winstkansen werden ook nog es verzilverd... wat wil een
mens/coach nog meer .. helemaal wanneer dit coachen door omstandigheden eenmalig
door het team zelf werd ingevuld ... prima prestatie dames, puike wedstrijd!
vc058 D3 – DoskoActa D1: lastig, maar niet onoverkomelijk lijkt ons, es kijken of
onze dames er in weten te slagen om punt(en) mee te nemen uit Leeuwarden!
Dames-2
DoskoActa D2 – Trynwalden D1: nou ... en of onze ladies zich hadden opgescherpt:
de koploper in nu geen koploper meer! Bijna was de verrassing kompleet (2e set!),
maar dit was op zich al een daverende uitslag ... vasthouden dit!
DoskoActa D2 – DSVS D2: zou best wel eens punt(en) kunnen opleveren ... toch?
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Dames-3
Leevoc D4 – DoskoActa D3: “3-0 verloren van de koploper! 1e en 3e set zat veel strijd
in en als team gespeeld. Jammer dat we net geen punt pakten.” ... zo mochten wij
ontvangen. Dit geeft de burger(es) moed ... gewoon doooooooooooooorgaan!
Komende week vrij!
Thrium-1
vc058 D4 – Thrium D1: bijna kregen we gelijk wat betreft ‘punt(jes) uit Leeuwarden
mee naar Tzum e.o.’ ... dat had die 2e set moeten gebeuren ... jammer hoor!
Thrium D1 – OTIB D2: wellicht een 5-setter, maar wij ‘ruiken’ punten ... doen!
Junioren
Meisjes-A1
Zowel afgelopen als komende week vrijaf ... ’t is niet anders!
Meisjes-A2
Meisjes-A2 – vc058 MA2: de door ons geprognotiseerde winstkansen werden gepakt
... en hoe: 4-0 maar liefst! Grote klasse dames!
Swette Switters MA1 – DoskoActa MA2: wordt niet eenvoudig, maar ja, Sinterklaas
met paard en al op een dak ... ook niet, dus ... d’r voor!
Meisjes-B1
Zie ‘Meisjes-A1’!
Mix-B1
Mix-B1 – De Roeken/DVC XB2: het gewenste, mooiste scenario werd bewaarheid:
volle mep: “Een hele knappe 3-0! Erg goed gespeeld, spannende punten. Trotse
coach!” ... mag-ie? Van ons wel!
vc Buitenpost XB1 – DoskoActa XB1: donderdagavond dit rechtstreekse duel om de
6e plaats ... maar mooi van je afhouden .... toch?
Meisjes-C1
Makkum MC2 – DoskoActa MC1: na onze stelling van vorige week kregen wij het
volgende binnen: “Slechte dag voor niet uitgeslapen MC1, 2-1 verlies bij concurrent
Makkum.” ... potjandosie, da’s dan verrekte jammer, maar kop-op, we moeten verder!
DoskoActa MC1 – SVW MC3: revanche op jezelf? Wij denken dat de tegenstander
met lege handen terug naar Workum moet, maar wie zijn ‘wij’ ...
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Meisjes-C2
Na een vrij weekend vrij weer de hoogste tijd voor:
DoskoActa MC2 – VC Drachten MC1: dit wordt waarschijnlijk nog spannend genoeg
met kansen om weer wat punten toe te voegen, dus ... daar gaan we!
Mix-C1
Zie “Meisjes-B1”!

CV’s

Eerst even een kort verslagje wat we binnen kregen:

Sinterklaasmixtoernooi
maandag 3 december j.l.
Een erg geslaagd Sint-Mixtoernooi
Zowel CV4 en beginners en
CV1,2,3 hebben super goed
gespeeld. Ook de nieuwe leden
speelden knap mee!
De laatste groep speelde niveau 5 (ook de CV3-spelers).
Er zijn veel bonussen gehaald; dat betekent dat er vaak 3 x
gespeeld werd en dat daar een extra punt mee verdiend is.
De CV-teams spelen a.s. zaterdagmorgen hun laatste ronde van de Najaars-kompetitie
en wel in Franeker! Behalve de diverse Dagkampioenschappen worden dus dan ook
de KAMPIOENEN van deze Najaarkompetitie bekend en de kans is (meer dan) groot
dat hier teams van DoskoActa in het zonnetje worden gezet: KOMT DAT ZIEN!
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CV1 – poule 5A: tegen DSVS-2, VVH-1 en DSVS-1 + finales
CV2 – poule 5C: tegen vc058-3, VoVeSa-1 en vc058-5 + finales
CV3 – poule 4A: 2 keer tegen zowel VVH-2 als VVH-3
CV4 – poule 3A: tegen vc058-8, vc058-9 en DSVS-3

Wedstrijdsecretariaat - arbitrage
Scheidsrechters
Stef Mengerink: fluit zaterdag in de 1e divisie in Klazienaveen de dames van Haka
Tjoba tegen die van het 2e Sneker team
Hidde Frankena: fluit maandag (als 2e) de bekerwedstrijd van Heren-1 tegen vc058
Gerard Harmelink: fluit donderdag Thrium-D1 tegen OTIB-D2 (Nijland)
Sybout Zeinstra: fluit donderdag Heren-2 tegen RSO-H2 (Oudega-Sm.)
Luc van der Kolk: fluit donderdag Heren-3 tegen Advendo-H2 (Langezwaag)
Mirjam Molenaar: fluit zaterdag Meisjes-C1 tegen SVW-MC3 (Workum)
Bodil Galema: fluit zaterdag Meisjes-C2 tegen VC Drachten MC1
Thrium: fluit donderdag Dames-2 tegen DSVS-D2 (Menaldum)
Tellers
Jan ten Dolle: telt maandag bij Heren-1 tegen vc058-H1 (Leeuwarden)
<beker>
Wouter Zeilmaker: telt donderdag bij Heren-2 tegen RSO-H2 (Oudega-SM.)

Wedstrijdsecretariaat - zaalwacht
Donderdag
(Sporthal)
Zaterdag
(Kaatshal!)

Veld-1
Veld-2
Veld-3
Veld-1
Veld-2
Veld-3
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opbouwen: Dames-2
opbouwen: Heren-3
.
opbouwen: Meisjes-C1
.
.
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afbreken: Thrium-D1
afbreken: Heren-2
.
afbreken: Meisjes-C2
.
.
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Ledenadministratie
Nieuw lid
Nieuw lid
Van asp.lid naar lid

CV’s
Meisjes-C
Recreatie

Bente van der Geest
Evi van der Meulen
Oeke Kuipers

.

Allemaal hartelijk welkom ... en veel plezier!

Bijlages
. DoskoActa Weekprogramma

En dan nog even dit ... alles gaat met z’n tijd mee:
zoooooooooooooo 2018

2019 !

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