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Beste volley-vriend(inn)en,

Allereerst: namens Bestuur en redaktie:
!!!!
Dat we d’r met z’n allen maar weer een mooi (volleybal)jaar 2019 van mogen maken!
Als bijlage deze keer alweer het eerste kompetitieprogramma, want hoewel wij de
komende week niet in De Trije terecht kunnen vanwege het OFK Zaalvoetbal start de
volleybalkompetitie al wel weer en dus gaan de UIT-wedstrijden gewoon weer los.
Wij wensen de relevante teams daarbij alle succes toe!
Voor alle duidelijkheid: er is dus komende week nog GEEN TRAINEN, alleen
Dames-1 en Meisjes-A1 en -B1 kunnen/gaan trainen (in Achlum) ... zie verderop!
De schoolvakanties zijn alweer voorbij en de dagelijkse zaken worden weer opgestart.
Verder valt er (op sportief gebied) nog weinig te beleven komende week, dus we
houden het kort deze keer.
Alhoewel januari een wat saaie maand is ...
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 02
==================================== ========================
Ma. 07 jan. Trainen: alleen Dames-1 (Achlum)
Veldrijden:
Di. 08 jan. .
13
Nat. Kampioenschappen
Wo. 09 jan. Trainen: B- en A-jeugd (Achlum)
Do. 10 jan. Spelen: Heren-1, Dames-1, Dames-2, Thrium-D1
Staatsloterij
Vr. 11 jan. Spelen: Meisjes-C1, Meisjes-C2, Mix-C1
Za. 12 jan. Spelen: Meisjes-A2, Meisjes-B1, Mix-B1 en de CV-teams
Fluiten: Stef Mengerink
Schaatsen:
Zo. 13 jan. Weekbulletin 10-21
11/13 EK: Allr.+Sprint – Colalbo
----------------------------------------------------------Ma. 14 jan. Training alle teams/groepen!
Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Enkele bemerkingen bij het programma voor komende week:
. zowel Heren-1 als Dames-1 spelen donderdag in Beetsterzwaag tegen ODS en ook
op de zelfde tijd (20.30) en bij beide staat veld-1 ... ter plaatse even uitzoeken dus!
. bij de (inhaal-)wedstrijd van Thrium staat geen veld aangegeven ... zelfde doen dus!
. zowel Meisjes-A2 als Mix-B1 spelen zaterdag in en tegen Bolsward en ook op de
zelfde tijd (09.30) en bij beide staat veld-1 ... van ’t zelfde laken een pak!
Vwb. de komende weken: let op ... diverse aanvangstijden zijn inmiddels gewijzigd!
Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
SNVV D4

- Thrium D1

4-0 (25-07,25-14,25-19,25-17)

Wedstrijdsecretariaat - training
We zijn er gelukkig in geslaagd om, op verzoek, voor enkele standaardteams toch een
trainingsgelegenheid te vinden:
. Dames-1
maandag 7 januari 18.15-19.45 uur
Gymzaal in Achlum
. Meisjes-B1 woensdag 9 januari 19.00-20.00 uur
Gymzaal in Achlum
. Meisjes-A1 woensdag 9 januari 20.00-21.00 uur
Gymzaal in Achlum
Adres gymzaal (= sportzaal van Dorphuis ‘De Singel’): U.P. Draismastraat 2.
Wij zijn de diverse mensen die hieraan meegewerkt hebben zeer erkentelijk hiervoor!
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Wedstrijdsecretariaat – teams:
Senioren
Heren-1
ODS H1 – DoskoActa H1: een klapper: nummer 1 tegen nummer 3, in Franeker
wonen de mannen uit Beetsterzwaag met 2-3 ... revanche?
Heren-2
Heren-3

vrij
vrij

Dames-1
ODS D1 – DoskoActa D1: onze dames wisten thuis met 3-1 te winnen, zal nu een
pittig verhaal worden, maar een goeie start van 2019 is nooit weg ... toch?
Dames-2
Wytgaard D2 – DoskoActa D2: thuis nipt met 2-1 gewonnen en in de stand gelijkwaardig ... wordt dus spannend, maar volgens ons halen we punt(en)!
Dames-3

vrij

Thrium-1
SNVV D4 –Thrium D1: deze (inhaal-)wedstrijd van afgelopen donderdag eindigde in
Sint Nicolaasga in een teleurstellend 4-0 verlies ... maar gauw vergeten ...
Havot D1 – Thrium D1: wederom een inhaalwedstrijd, deze keer naar Sint Anna
Parochie en dit is HET duel tegen een rechtstreekse degradatie: nummer 12 tegen 11.
De spanning zal het spel niet ten goede komen maar dat ‘hindert neat’: poetse!

Junioren
Meisjes-A1

vrij

Meisjes-A2
vc Bolsward MA2 – DoskoActa MA2: in Franeker wonnen ‘we’ met 3-1, wat let ons
om dit kunstje nog es te flikken ... niks toch? (Vroeg opstaan!)
Meisjes-B1
CoVos MB2 – DoskoActa MB1: een topper: nummer 2 tegen nummer 3! De eerste
wedstrijd van dit seizoen verloren ‘we’ thuis met 1-3, tijd om de zaken ‘even’ recht te
zetten? Wij zijn positief in onze voorspelling, oftewel ... punten!
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Mix-B1
vc Bolsward XB1 – DoskoActa XB1: de start van een nieuwe (voorjaars-)kompetitie,
hier valt dus niks over te roepen, behalve ... gaaaaaan! (Vroeg opstaan!)
Meisjes-C1
Heecherop MC2 – DoskoActa MC1: eerder werd er thuis met 3-0 gewonnen en
aangezien deze tegenstander “Leegerop” staat ... pakken die hap vrijdagavond!
Meisjes-C2
VoVeSa MC1 – DoskoActa MC2: de nummers 5 en 6 tegen elkaar, dat wordt dus een
spannende, maar puntjes pakken op een vrijdagavond ... altijd lekker!
Meisjes-C3

dit nieuwe team (= ex-CV1) in de Mix-klasse is nog vrij

Mix-C1
AVC XC3 – DoskoActa XC1: de start-up van de voorjaarskompetitie vindt plaats op
vrijdagavond in Akkum, kanne we dus niks fan segge, behalve ... d’r an!
CV’s
Na de voor DoskoActa uiterst succesvol verlopen Najaarskompetitie bij de CV’s,
liefst 3 kampioenen mochten wij leveren (!), start dan nu de Voorjaarskompetitie en
dit vindt plaats in de Leeuwarder Rengershal a.s. zaterdag om 12.15 uur.
Deze eerste ronde is weer, zoals gebruikelijk, een kwalificatie-ronde waarna dan de
indeling kan volgen welk team in welke poule terecht komt.
Onze CV-teams spelen in de voorlopige poules als volgt:
CV1 5B
DSVS-2, vc058-4, VVH-2 en vc058-2
CV2 5C
vc058-1, Grouw-1, VoVeSa-1 en vc058-5
CV3 4A
Wytgaard-1, vc058-7, DSVS-3 + finales
CV4 3A
vc058-9, vc058-8, vc058-9 en vc058-8
Allemaal veel succes ... gaat lukken!
Denken de coaches/leiders er aan om de uitslagen en eindstanden in de groeps-app te
vermelden, evntueel een fotootje van de (nieuwe) teams mag/kan ook altijd, dan wel
graag met de namen erbij!
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Wedstrijdsecretariaat - arbitrage
Scheidsrechters
Doordat wij komende week geen thuiswedstrijden (kunnen) spelen zijn onze scheidsrechters en tellers (dus) ook vrij.
Alleen zij die ‘uit’ moeten fluiten dienen op te draven, en dit betreft:
Stef Mengerink

is a.s. zaterdag (scheidsrechter-)beoordelaar in Groningen bij de
wedstrijd Veracles D2 – Zwolle D3 in de 2e divisie

Wedstrijdsecretariaat - zaalwacht
N.v.t.

Ledenadministratie
Opgezegd als lid: Amber Bakker

CV’s

.

Bijlage
. Weekprogramma

En dan nog even dit ...

“Ik heb nu wel genoeg gelezen over stoppen met roken,
ik denk dat ik maar stop ... met lezen”
- Winston Churchill
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En ook nog even dit ...

Een dronken man loopt de kerk in, neemt plaats in de biechtstoel en zegt verder
niets. De pastoor kucht eens om de aandacht van de man te trekken, maar het
blijft verder stil. In een laatste poging de man aan het praten te krijgen, bonkt
hij op de wand.
Daarop antwoordt de man: "'t Spijt me jongen, maar ik heb ook geen papier"
“Stel je eens voor” roept de bijgelovige Charel, “ik heb vier hoefijzers
gevonden! Weet je wat dit betekent?”.
“Zeker, dat er ergens een paard blootvoets rondloopt” ...
- Hans, zei ze zacht, ik heb besloten om deze winter geen nieuwe kleren te
kopen. Het geld dat ik ermee uitspaar, kunnen we gebruiken om mijn moeder
uit te nodigen om enkele dagen bij ons te komen logeren.
- Maar schatje toch! riep hij opgewonden uit, ik vind het een vreselijk idee jou
de hele winter in die oude kleren te zien. Je moet zeker iets nieuws kopen!
En ze had wat ze wenste ...

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