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Beste volley-vriend(inn)en,
Bij dit nummer het nieuwe trainingsschema zoals dit vanaf januari gaat gelden: lezen!
Ook een overzicht van de mensen die te kennen hebben gegeven om miv janauri geen
lid meer te zijn van DoskoActa, jammer ... maar helaas waar. Fijn om te kunnen
melden dat dit ons (nog?) niet in de problemen brengt aangezien we de afgelopen
weken/maanden ook voldoende nieuwe mensen mochten verwelkomen: mooi man!
Komende 14 dagen nog geen trainingen en komende week ook nog geen kompetities!
Dit (kalender-)jaar is werkelijk omgevlooooogen, zo ook de eerste seizoenshelft,
voor je ’t weet ben je oud ....  !
Doe voorzichtig aan met de a.s. jaarwisseling en dan zijn we er volgend jaar gewoon
weer met dit ‘weekblad’ ... op zondag 6 januari 2019!
Een heel fijn jaar toegewenst,
and hey ...:

and don’t forget:

DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
====================================
Ma. 31 dec. Oudjaar 2018
Di. 01 jan. Nieuwjaar 2019
Wo. 02 jan. .
Do. 03 jan. .
Vr. 04 jan. .
Za. 05 jan. .
Zo. 06 jan. Weekbulletin 10-20

(Sport)kalender
Week 52
========================

01
05
06

Veldrijden:
DVV: Baal - Bel
Gullegem - Bel
Leuven - Bel

Ma. 07 jan.
Di. 08 jan.
Wo. 09 jan.
Do. 10 jan.
Vr. 11 jan.
Za. 12 jan.
Zo. 13 jan.

.
.
.
Spelen: Heren-1, Dames-1, Dames-2, Thrium-D1
Spelen: Meisjes-C1, Meisjes-C2, Mix-C1
Spelen: Meisjes-A2, Meisjes-B1, Mix-B1 en de CV-teams
Weekbulletin 10-21

Ma. 14 jan.

Training alle teams/groepen!

Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Nu ook de programma’s bekend zijn voor de Mix-teams hebben wij de noodzakelijke
aanpassingen hierop aangebracht (ivm zaalhuur e.d.), andere verenigingen kunnen dit
ook nog gaan doen dus ... het concept-programma op de Nevobo-site voor deze teams
(Mix-B1, Mix-C1 en Meisjes-C3) kan hier en daar nog veranderen, maar wij houden
de vinger aan de pols!

Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
Geen!

DoskoActa Weekbulletin 10-19

3

Weekbulletin Jaargang 10
Nummer 19

Franeker

zondag 30 december 2018

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

TC – Trainingsschema
Door ruimtegebrek hebben wij (in stilte) de laatste maanden een ledenstop moeten inen doorvoeren bij de Recreatie, maar de toezegging om die in januari weer op te heffen gaan we nu gestand doen.
Bovendien zijn er diverse interne verschuivingen vwb de jeugdtrainingen.
Daarom is na uitgebreid overleg tot het volgende besloten:
. (het nieuwe!) MC3 (= oud CV1) traint ’s maandags en ‘s woensdags apart
. MC2 en XC1 trainen gezamenlijk, zowel ’s maandags als ‘s woensdags
. MA2 keert weer terug naar de sporthal (veld waar tot nu toe Dames-1 trainde)
. hierdoor gaat Dames-1 (op dat zelfde veld) nu trainen van 20.45 tot 22.30 uur!
. de recreatiegroep krijgt aldus weer de beschikking over haar 2 velden (kaatshal)
. de inhuur van de kaatshal kan zodoende weer vanaf 20.00 uur geschieden
. de tot nu toe onbenutte velden, waar wij wel een optie voor hadden, zijn nu zowel
’s maandags als ’s woensdags volledig bezet ... dus financieel al-met-al beter!
(leuke bijkomstigheid)
Wedstrijdsecretariaat – teams: stand van zaken en zo ...
Senioren
Heren-1
Heren-2
Heren-3
Dames-1
Dames-2
Dames-3
Thrium-1
Junioren
Meisjes-A1
Meisjes-A2
Meisjes-B1
Mix-B1
Meisjes-C1
Meisjes-C2
Meisjes-C3
Mix-C1

3e plaats: eindigen bij de eerste 3, was en is de verwachting!
8e plaats: maar 3 puntjes achter nummer 4, alles nog mogelijk?!
12e plaats: al meer punten dan voorspeld, gaat telkens beter!
10e plaats: proberen de P/D-wedstrijden te ontlopen, best mogelijk!
8e plaats: handhaving mag geen probleem zijn!
5e plaats: handhaving is hier het grote doel ... en dat mot kenne!
11e plaats: directe degradatie kan afgewend worden, Havot verslaan!
5e plaats: relatief zelfs 3e plaats (Hoofdklasse) ... boven verwachting!
5e plaats: gaat telkens beter, blijven naar boven kijken!
3e plaats: met uitzicht op hoger, gaat boven verwachting: geweldig!
op de gedeelde 4e /5e /6e plaats geeindigd in de Najaarskompetitie en
begint nu weer op nul in de nieuwe Voorjaarskompetitie; oke!
3e plaats: zal als 2e eindigen in de geschoonde eindstand: prima!!
6e plaats: met zicht op meer, mooie prestatie!
nieuw team (= ex-CV1) in de Mix-klasse, begint dus op ‘0’: succes!!
op de 5e plaats geeindigd in de Najaarskompetitie en begint nu weer op
nul in de nieuwe Voorjaarskompetitie: gaan!
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5 keer dagkampioen en (dus) algeheel kampioen: kan niet beter!
Zoals eerder gemeld: gaan nu als MC3 de kompetitie in!
resp. 3e , 3e, 2e , 4e plaats en de laatse keer dagkampioen!
4 keer dagkampioen en de laatse keer 2e : algeheel kampioen!
3 keer dagkampioen (1e, 2e, 1e, 1e en 2e plaats): algeheel kampioen!

De voorjaarskompetitie gaan we in met de resp. nieuwe CV-teams (alle teams
‘promoveren’ als het ware nu het oude CV1 naar de C-kompetitie gaat):
CV1 en CV2 op niveau 5, CV3 op niveau 4 en CV4 (nieuw team, bestaat uit onze
nieuwste aanwas) op niveau 3: allemaal veel succes maar weer ... gaat lukken!

Wedstrijdsecretariaat - arbitrage
Scheidsrechters
Nu wij de nieuwe kompetites weten (en verwerkt hebben) en ook de beschikbaarheid
van onze fluitisten in beeld hebben, zijn de toewijzingen van onze scheidsrechters aan
de wedstrijden gepland. Inmiddels hebben wij de scheidsrechters (en de vaste tellers)
via de mail hierover geinformeerd.
Wedstrijdsecretariaat - zaalwacht
N.v.t.
Ledenadministratie
Zoals eerder aangekondigd ... een overzicht van de leden die hebben aangegeven ons
miv. het nieuwe jaar te gaan verlaten  ...
Annika Groeneveld
Linda Wiersma
Kardelen Bozlak
Felina Veenstra
Irem Bozlak
Yaren Bozlak
Elise Vooijs
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Meisjes-A
Meisjes-C2
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Xenna Sonnemans
Rienk Kooistra
Wytse van der Velde
Marion de Haan
Geert Tilstra
Installatiebedrijf P. De Vries
freestyle

Dames-3
A-jeugd
coach Meisjes-A2
Recreatie
Recreatie
Sponsor
Sponsor

NB: deze mensen ontvangen dit weekbulletin deze keer dus voor het laatst,
daarna worden zij uit de relevante verzendlijsten gehaald ... waarvan acte!
Bijlages
. Trainingsschema miv januari 2019: Dosko_Acta Schema 2018_19 WB.xls
En dan nog even dit ... :

Wij wensen iedereen een

FANTASTISCH

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