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Beste volley-vriend(inn)en,
onze LedenVergadering (LV) staat weer voor de deur!
Deze wordt gehouden op de donderdag in de Herfstvakantie (24 oktober), dit omdat er
dan toch geen kompetitie-wedstrijden op de planningen staan.
Statutair is vastgelegd dat de uitnodiging voor een LV minimaal 14 dagen vantevoren
aan de leden verzonden dient te worden, vandaar deze keer als extra bijlage!
De stukken voor de LV worden het weekend voor de LV toegezonden.
- - - Attentie - - - Attentie - - - Attentie - - - Attentie - - - Attentie - - - Attentie - - |
|
| Vanwege enkele omzettingen bij de jeugd is m.i.v. komende week het trainings- |
| schema aangepast en daarom als bijlage aan dit bulletin toegevoegd.
|
| Dit schema geldt voorlopig tot de Herfstvakantie.
|
| Graag goed kijken naar de wijzigingen van trainers, aanvangstijden en velden!!!!! |
| Trainers (en spelers) worden vriendelijk verzocht zich aan de nieuwe veldindeling |
| te (willen) houden!
|
- - - Attentie - - - Attentie - - - Attentie - - - Attentie - - - Attentie - - - Attentie - - Binnenkort komen we met input/kopij van onze VCPs (VertrouwensContactPersonen)
dit alles (mede) in het kader van ‘Een veilige Sportomgeving’ en andere zaken.
Deze editie gelukkig ook (veel) te vertellen over ons volleybal met nogal wisselende
uitslagen, oftewel ... sommige teams ‘piekten’ waar andere teams door ‘diepe dalen’
moesten gaan helaas, maar ... geen winnaars zonder verliezers !
Komende week weer nieuwe ronde, nieuwe kansen ... veel plezier!

Take care and … as always:
DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 41
==================================== ========================
Ma. 07 okt. Trainingen alle teams/groepen
Wielrennen:
Di. 08 okt. .
08
Tre Valli Varesine - Ita
Wo.09 okt. Trainingen BC-jeugd
09
Milano-Torino - Ita
Optisport: gebruikers-overleg
10
Gran Piemonte - Ita
Do. 10 okt. Spelen: H1, H2, H3, D1, D3
12
Il Lombardia - Ita
Fluiten: HFr, GHa, JdJ, RHa, GvM 13
Paris-Tours - Fra
Staatsloterij
Voetbal:
Vr. 11 okt. .
10
EK: Ned – Nrd.Ierland
Za. 12 okt. Spelen: MA1, MB1, MB2, XB1,
13
EK: Wit.Rusland - Ned
MC1, MC2, XC1, CV1, CV2, CV3, CV4
Fluiten: SME,GKR, IDA, JTI
Formule 1:
Zo. 13 okt.
Weekbulletin 11-09
10
Suzuka - Japan
----------------------------------Veldrijden:
Ma. 14 okt. Beker: Dames-1 tegen ODS-1 !
12
Kruibeke – Bel
13
SP: Gieten - Ned

***
***

Op onze FaceBook-pagina:
een prachtige DoskoActa-promo (filmpje)!
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Even voor de goede orde: de teams hoeven geen uitslagen meer door te geven aan de
redactie: alle uitslagen lezen we tegenwoordig op de Nevobo-site ... ook die van de
CV’s. Uiteraard is een vermelding in de diverse app-groepen altijd leuk/welkom!
Even een aparte vermelding:
onze beide Hoofdklasse-teams MB1 en MC1 wisten deze week met 4-0 te winnen:
prima dame(tje)s!!!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Heren-2: vwb. de bekerwedstrijd uit tegen DFS-H1 ... nog steeds niet(s) bekend ...
Heren-3: de uit-wedstrijd van vrijdag 18 oktober tegen SNVV-H2 wordt uitgesteld,
wij zijn nog in overleg over een datum ... wellicht een maandagavond.
Mix-C1: uiteindelijk hebben we toch een aanvangstijd voor de uit-wedstrijd in en
tegen Drachten op zaterdag 12 oktober weten te bepalen: 15.00 uur (zie programma)
Meisjes-B1: we zijn druk in overleg met vc Bolsward over de uit-wedstrijd aldaar;
deze stond nog steeds niet in het programma en hun voorstel kon ons niet bekoren ...
Meisjes-B2: de uit-wedstrijd tegen Drachten-MB2 van 26 oktober is verplaatst naar
dinsdag 29 oktober om 19.30 uur, locatie: Sportcentrum Drachten!
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Wedstrijdsecretariaat – uitslagen
Senioren:
RSO H1
VCS H2
Hevoc H6
Hevoc D3
Beetgumermolen D1
Beetgumermolen D2
Junioren:
DoskoActa MA1
DoskoActa MB1
DoskoActa MB2
DoskoActa XB1
De Bevers MC2
DoskoActa MC2
DoskoActa MC3
VVH XC1

- DoskoActa H1
- DoskoActa H2
- DoskoActa H3
- DoskoActa D1
- DoskoActa D2
- DoskoActa D3

1-3 (24-26,16-25,25-16,20-25)
3-0 (25-19,25-23,26-24)
3-0 (25-13,25-10,25-21)
0-4 (24-26,14-25,11-25,09-25)
1-2 (18-25,21-25,25-22)
0-3 (17-25,22-25,20-25)

- VoVeSa MA1
- CoVos MB1

2-3 (22-25,25-15,25-13,21-25,07-15)
4-0 (25-17,25-21,25-16,25-21)
vrij
- AVC JB1
0-3 (23-25,12-25,22-25)
- DoskoActa MC1 0-4 (09-25,17-25,11-25,22-25)
vrij
- VC Drachten MC1 0-3 (21-25,16-25,25-27)
- DoskoActa XC1
0-3 (11-25,04-25,20-25)

CMV’s:
De CV-teams waren vrij.
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Wedstrijdscretariaat – teams

Senioren:
Heren-1:
RSO H1 – DoskoActa H1: qua stand ontliepen beide teams elkaar weinig, in Oudega
werd aangetoond dat ‘wij’ toch echt wel wat sterker zijn ... goed werk heren!
DoskoActa H1 – ODS H1: thuis tegen de kampioen van de afgelopen 2 seizoenen en
ook nu weer bovenin de ranglijst te vinden ... gaan we d’r wat aan doen offe ....?
Heren-2:
VCS H2 – DoskoActa H2: in Surhuisterveen viel genoeg te halen, maar helaas ... geen
punt(en), terwijl de laatste 2 sets verloren gingen met het minimale verschil:
“Niet onaardig gister in Surhuisterveen ondanks verlies, beste wedstrijd tot nu
toe. Gelijke strijd maar toch geen punten. Zie ook de setstanden. VCS 2 had ook
wat andere (jongere spelers) in hun team dan vorig seizoen” ... waren de ingebrachte opmerkingen achteraf ... en daar doen we het maar mee.

DoskoActa H2 – SC Veenwouden H1: vorige seizoen(e)n onnodig punten aan verspeeld ... nu maar es thuis houden die punten ... toch?
Heren-3:
Hevoc H6 – DoskoActa H3: vrijdagavond in Heerenveen tegen een onbekende
tegenstander ... was kennelijk een zware, alleen de 3e set werd gelijke tred behouden,
... gaan we verder geen amendement over indienen: kop op!
DoskoActa H3 – Oeverzwaluwen H1: alweer een nieuwe/onbekende tegenstander en
volgens ons zijn hier punt(en) te verdienen wanneer het vertoonde spel van de vorige
weken doorgetrokken wordt ... let’s go!
Dames-1:
Hevoc D3 – DoskoActa D1: na de 1e set nipt gewonnen te hebben was dit een gelopen
koers en ... clean sheet! De dames doen weer mee bovenin en da’s mooi ... niet dan?
DoskoActa D1 – SVI D4: dit team uit Zwolle is nieuw voor ons maar staat wel hoog ..
dus mogen/kunnen onze dames maar aan de bak ... stevig potje!?
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Dames-2:
Beetgumermolen D1 – DoskoActa D2: in Sint Anna P. gingen onze dametjes
inderdaad scoren ... en dat met een teamsamenstelling vanuit meerdere teams ... knap
werk! Enne ... ‘we’ draaien nog steeds bovenin mee (2e!): klasse!
Komende week vrij!
Dames-3:
Beetgumermolen D2 – DoskoActa D3: en daar dan waren de (eerste) punten binnen in
Sint Anna Parochie: ‘dat liket d’r op!’.
DoskoActa D3 – VC Drachten D6: dit lijkt ons op voorhand iets om punt(en) te halen
maar ‘dat-mot-nog-wel-effe-gebeure’ ... dus gaan onze ladies daarvoor!
Junioren:
Meisjes-A1:
DoskoActa MA1 – VoVeSa MA1: beide teams streden voor hun eerste punt(en) en
die kwamen er dan ook: 2 voor ‘ons’, 3 voor ‘hunnie’  ... ggrrrrrr!
CoVos MA2 – DoskoActa MA1: zo te zien gelijkwaardige teams, of slaan wij hier de
plank volledig mis? If so ... let it be ours!
Meisjes-B1:
DoskoActa MB1 – CoVos MB1: onze positieve verwachting werd door onze dames
ingelost ... en hoe: 4-0 winst! Kijk ... dat lijkt d’r op ... dit maar wat doortrekken!
VC Sneek MB2 – DoskoActa MB1: wordt een pittige zo te zien, onze meiden moeten
het maar laten zien tegen het hoger staande (en ingeschatte) Sneek: gaaaaaan!
Meisjes-B2:
Na een weekje vrijaf:
DoskoActa MB2 – VoVeSa MB1: zou best wel eens een mooie thuiszege kunnen
(gaan) opleveren, wij hebben goeie hoop ... nu onze meiden nog!
Mix-B1:
DoskoActa XB1 – AVC JB1: de wedstrijd tegen (weer) een jongensteam (Akkrum)
was ‘een zware’: “XB1 met 0-3 verloren tegen koploper Akkrum. Twee spannende
sets gespeeld” .. zo mochten wij (kort en bondig) ontvangen ... niks aan toe te voegen.
Punt Ut XB1 – DoskoActa XB1: dit ‘ruikt’ naar punten, hopenlijk werkt onze neus op
de goeie wijze ... zal toch wel?
Op de volgende pagina ...
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Team Mix-B1

Met de klok mee: Anna Bonnema, Ype van Marrum, Inge Mare Tijsma,
Elise Jaarsma, Berber Talsma, Jelien Attema. Marion van 't Hoff, Anna Regts

Meisjes-C1:
De Bevers MC2 – DoskoActa MC1: inderdaad waren er ook in Lemelerveld punten te
verdienen, en hoe: een hele vette 4-0 overwinning kwam er uit de bus: klasse!
“MC1 stunt met dikke 4-0 overwinning bij De Bevers uit Lemerlervel” ... mooi niet?
DoskoActa MC1 – Makkum MC1: deze teams ontlopen elkaar niet veel, kijken of de
uitslag dit onderstrepen gaat ... of niet ...
Meisjes-C2:
Na een vrije week:
DoskoActa MC2 – TriVia MC1: een onbekende tegenstander uit de N.O.P. (Creil) ...
geen idee behalve dat ‘zij’ middenmoter zijn, dus ... kansen (benutten)!
Meisjes-C3:
DoskoActa MC3 – VC Drachten MC1: nou ... ‘we’ wisten deze keer niet te scoren
alhoewel ... ‘dikke’ setstanden hoor, en dan die laatste set ... zonde! “Helaas, MC3
verloren van Drachten met 3-0” ... was het korte bericht, maar nog steeds 3e plaats!
Komende week vrij!
DoskoActa Weekbulletin 11-08
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Mix-C1:
VVH XC1 – DoskoActa XC1: in Harlingen waren inderdaad hele mooie punten te
verdienen ... knap werk hoor, daar hadden die ‘ouwe seunen’ niet van terug ... zo!
“Keurige overwinning in Harlingen! De laatste set werd nog spannend, maar wel
gewonnen” ... was het keurige kommentaar van onze korrespondente.
VC Drachten XC1 – DoskoActa XC1: ‘Drachten-uit, altijd lastig’ is een cliche, maar
aan ‘ons’ om dat om zeep te helpen ... mut kenne ...
CV’s:
De CV’s spelen a.s. zaterdag hun 2e toernooi ... en weer in Leeuwarden.
Het programma is qua tijden en velden (veld per poule) veel compacter ... prima!
Dezelfde regels gelden uiteraard weer wat betreft fluiten en tellen:
het eerstgenoemde team op het programmablad levert de scheidsrechter, de ‘uitspelende’ ploeg levert de teller ... simple-as-that!
CV1 / DoskoActa N51: vorige keer de 3e plaats en nu (weer) tegen
VoVeSa-N51, DoskoActa-N52, VVH-N51 en Grouw-N51
Kijken of de prestatie herhaald (verbeterd?) kan worden ... pittig!
CV2 / DoskoActa N52: vorige keer de 5e plaats en ook (weer) tegen
VoVeSa-N51, DoskoActa-N52, VVH-N51 en Grouw-N51
Benieuwd of ‘we’ de rode lantaarn kunnen overdragen ... doe je best!
CV3 / DoskoActa N41: vorige keer de 1e plaats en deze keer tegen
vc058-N42, DSVS-N42, DSVS-N41 en vc058-N41
Kampioen worden is harstikke goed, kampioen blijven ... zo GROOTS wezen!
CV4 / DoskoActa N31: vorige keer de 5e plaats en ook deze keer (weer) tegen
vc058-N31, vc058-N32, VVH-N31 en vc058-N33
Onze beginners pakten wel punten vorige keer, deze keer weer?
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Wedstrijdsecretariaat – arbitrage

Van zaterdag 5 t/m zondag 13 oktober geven we onze scheidsrechters weer de eer
die hen toekomt tijdens de jaarlijkse 'Week van de Scheidsrechter'. Heel sportend
Nederland wordt opgeroepen tijdens de actieweek haar scheidsrechters extra in
het zonnetje te zetten. Hoe meer clubs en teams meedoen, hoe beter!
De scheidsrechter, dé onmisbare kracht tijdens een volleybalwedstrijd. Iedere week
reizen ze stad en land af om ervoor te zorgen dat spelers en teams hun wedstrijden
kunnen spelen. En ook al zijn we het niet altijd eens met de beslissingen die zij maken,
we mogen dankbaar zijn dat ze er voor ons zijn!
Vanuit Nevobo en vereniging worden de aanvoerders voorzien van de gebruikelijke tool
maar natuurlijk kun je als team daarnaast ook op een eigen manier de waardering aan de
scheids laten blijken, graag zelfs (scheidsrechterstoel versieren of zo?)!
We zijn erg benieuwd op welke ludieke manier jullie je scheidsrechter bedanken.
Deel jullie acties op social media met #Scheidsbedankt en #Volleyscheids2019 en laat
zien dat ook jouw club haar scheidsrechters op handen draagt.
Het is (dus) aan de spelende teams wat zij richting arbitrage gaan doen ... benieuwd!
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Scheidsrechters:
Stef Mengerink: .
.
Hidde Franekena: fluit donderdag Heren-1 tegen ODS-1 (Beetsterzwaag)
Gerard Harmelink: fluit donderdag Dames-1 tegen SVI-4 (Zwolle)
Gerrit Krol: fluit zaterdag Meisjes-C2 tegen TriVia-MC1 (Creil)
Joost Tiemersma: fluit zaterdag Meisjes-C1 tegen Makkum-MC1
Ilse Damstra: fluit zaterdag Meisjes-B2 tegen VoVeSa-MB1 (St. Anna Parochie)
Gabriella van Marrum: fluit donderdag Dames-3 tegen Drachten-D6
Joep de Jager: fluit donderdag Heren-3 tegen Oeverzwaluwen-1 (Koudum)
Remko Haitsma: fluit donderdag Heren-2 tegen Veenwouden-H1
Tellers:
Saapke Woudwijk: telt donderdag bij Heren-1 tegen ODS-1
Sjoukje Uijthof:
telt donderdag bij Dames-1 tegen SVI-4
Wouter Zeilmaker: telt donderdag bij Heren-2 tegen Veenwouden-1

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht
Dag
Datum
--------------- --------Donderdag 10 okt.
Zaterdag

12 okt.
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Veld-1
---------Heren-3
Heren-2
Meisjes-C2
Meisjes-B2

Veld-2
----------Dames-1
Heren-1
Meisjes-C1
Meisjes-C1
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Veld-3
----------Dames-3
Dames-3
Nvt
Nvt

Aktie
------------Opbouwen
Afbreken
Opbouwen
Afbreken
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Technische kommissie
Op pagina 2 hebben we al aangegeven dat we een nieuw/aangepast trainingsschema
implementeren, dit gaat morgen gelijk al in en is geldig tot voorlopig de Herfstvakantie. Let dus even goed op wie je trainer/trainster is, op welk veld je moet trainen
en hoe laat jouw training begint ... want dat is hier en daar behoorlijk aangepast!!!
’t Zal best de eerste keer niet 100% gaan lopen, er zijn bijvoorbeeld leden die dit
weekbulletin niet (goed) lezen, kan gebeuren .. maar we komen d’r vast wel uit met
z’n allen ... toch?

Ledenadministratie
De recreatie-groep blijft maar groeien, momenteel zijn er weer enkele aspirant-leden,
wellicht kunnen we volgende week deze mensen hier als ‘nieuw lid’ vermelden!?

Bijlage(s)
Weekprogramma
Uitnodiging voor de LedenVergadering
Trainingsschema (nieuw!)
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En dan nog even dit … ‘ut mut niet gekker wurre’:

.
Nb: laat gezegd zijn dat dit scherts is ... geen stellingname ...

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