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Beste volley-vriend(inn)en ...
het schijnt dat de veldindeling niet helemaal duidelijk is ... zo bleek afgelopen
maandag bij de trainingen.
Om dit euvel uit de weg te ruimen vind je in een aparte bijlage deze week de
veldnummeringen van zowel de sporthal als de kaatshal en van zowel bij de
trainingen als bij de kompetitie-wedstrijden ... bewaren?
1e trainingsweek
De eerste trainingsweek is prima verlopen en is ook goed bezocht.
Natuurlijk was het wennen aan de corona-regels bij het betreden van de sporthal, maar
eenmaal in de zaal werd er prima getraind.
Hoe het de komende weken zal zijn en hoe het komt met de competitie is vooralsnog
afwachten.
Coronaprotocol sporthal De Trije
Elke trainingsdag ontvangen teams in hun groepsapp de vragen m.b.t. de gezondheidscheck; bij de jeugd werkt dit voortreffelijk, lijkt ons voor de senioren ook een
mooie oplossing ... toch?
Wanneer dan de vragen met ‘Nee’ kunnen worden beantwoord mag je trainen,
waarvoor je je wel eerst moet opgeven.
Bij het betreden van de sporthal worden de handen gedesinfecteerd, dit kan in de zaal
nog eens herhaald worden.
De opkomstgegevens worden 4 weken centraal bijgehouden t.b.v. een eventueel bronen contactonderzoek.
Na training worden de gebruikte spullen en ballen schoongemaakt met water en zeep
(materiaal in de ballenkast van DoskoActa).
Bij het verlaten van het gebouw dient de looproute gevolgd te worden.
Vooralsnog kan er niet gedoucht worden; hopelijk vanaf week 37 weer.
Maak d’r wat van met z’n allen, want met z’n allen ...
... and hey ... stay safe, take care and (try to)
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 35
==================================== ========================
Ma. 24 aug. Trainingen alle teams/groepen
Formule 1:
30
Spa - Belgie
Jacobiparochie
Di. 25 aug. .
Wo. 26 aug. Trainingen Jeugd
Do. 27 aug. .
Vr.

Wielrennen:
29/20 Tour de France

28 aug. .

Za. 29 aug. .
Zo. 30 aug. Weekbulletin 12-04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsor JOUW clubactie
Mocht je de komende tijd sportspullen aanschaffen bij Luxen-Intersport in
Leeuwarden, geef dan door dat je van DoskoActa bent.
Van elke besteding wordt dan 5% overgemaakt aan DoskoActa.
Van de eventuele opbrengst gaan we wat leuks organiseren.
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Van de bestuurstafel
Afgelopen dinsdag vergaderde het bestuur in de kantine van het bedrijf van een van
onze shirtsponsoren nl. Shipdock Draaisma BV ... DANK ... dat dit zo mogelijk is!
Wij mochten het volgende verslagje ontvangen:
Dinsdag 18 augustus heeft het bestuur vergaderd.
Achter de schermen is van alles geregeld om er voor te zorgen dat er na de zomervakantie weer getraind kon worden. Zo is er meerdere keren overleg geweest met
Optisport inzake het ‘Corona-protocol’ gerelateerd aan het gebruik van de Trije,
waarbij het resultaat is dat we komen tot een praktische invulling hiervan.
De douches zijn nog gesloten, echter we hopen dat deze over een paar weken weer
vrijgegeven kunnen worden.
Voorlopig laten we ons Openingstoernooi op 12 september a.s. doorgaan.
In het najaar zijn we van plan weer een ’schoolmoves volleybal’ te organiseren voor
de jeugd van 9-12 jaar, dit om er voor te zorgen dat we weer nieuwe aanwas krijgen.
De KledingCommissie heeft alle bestellingen van shirts, jackjes en tassen geplaatst,
waarbij de verwachting is dat dit eind augustus geleverd wordt.
De voorbereidingen voor de Jaarvergadering zijn opgestart, deze staat gepland op
donderdag 15 oktober a.s.
TC en wedstrijdsecretariaat zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen voor de
start van de competitie, het toekennen van rugnummers, aanvoerders en daarnaast zijn
er nog dagelijks aanpassingen die verwerkt moeten worden.
Het bestuur zit op dinsdag 15 september a.s. weer bij elkaar.
Bestuur DoskoActa
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Tot nu toe lijkt het er op dat de kompetitie ‘gewoon’ van start gaat, maar dan wel met
de nodige Corona-regeltjes en -aanpassingen.
Lees daarom op de frontpage van de Nevobo de nodige info achter de button “Meestgestelde vragen start zaalseizoen” ... DOEN HOOR!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Nog steeds geldt:
de door de verenigingen aangebrachte wijzigingen zwakken wat af, maar ... tot 1
september zal dit nog wel even door gaan ... op (blijven) letten dus!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen (uiteraard nog n.v.t.)
Senioren Heren
Senioren Dames
Senioren Recreanten
Junioren-A
Junioren-B
Junioren-C
Pupillen

DoskoActa Weekbulletin 12-02

5

Weekbulletin Jaargang 12
Nummer 03

Franeker

zondag 23 augustus 2020

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

Wedstrijdscretariaat – teams (alleen i.g.v. nieuws)
Senioren Heren
Senioren Dames
Senioren Recreanten
Junioren
Pupillen

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Scheidsrechters
De Nevobo komt nog VOOR de kompetitie-start met een protocol inzake Covid-19 en
Arbitrage. Wij zullen ons hier zoveel mogelijk achter scharen en zullen hier op terug
komen wanneer dit relevant is ... en voor wie ... wordt vervolgd!
Wellicht ten overvloede: ons arbitrage-kader stelt zich ook in deze tijden toch maar
weer mooi beschikbaar, ondanks dat diversen van hen in de zgn. ‘risico-groep’ vallen;
laten wij hier vooral waardering voor hebben/opbrengen, ook (en zeker!) wanneer eea.
niet altijd even gladjes mocht verlopen ... het is (en blijft) vrijwilligerswerk!!!
Wij rekenen op ieders begrip en medewerking in dezen ... BVD!
Tellers
Bovenstaande geldt ook ten aanzien van onze (vaste) tellers!
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Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht (uiteraard nog n.v.t.)

donderdag ..............
zaterdag ..............

Taak
--------------Opbouwen
Opbouwen

Veld-1
---------------nvt.
nvt.

Veld-2
---------------nvt.
nvt.

Veld-3
--------------nvt.
nvt.

Technische Commissie – Trainingsschema
Aanpassingen:
de woensdagavondtraining van Meisjes-A1 gaat verzorgd worden door (een groepje
speelsters van) Dames-1 ... geweldig! ... en bedankt!

Technische Commissie – Trainingen (Corona) HERHAALD BERICHT
Het zal jullie niet verbazen dat we bij de trainingen diverse regels in acht dienen te
nemen zolang we ons in het Corona/Covid-19 tijdperk bevinden.
Om er niet een enorm stuk proza van te maken doen we dit puntsgewijs.
Basisregels (RIVM):
. Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop!
. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
. Ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand (hoeft niet tijdens het sporten)
. Desinfecteer regelmatig je handen
. Geen fysiek contact, schud geen handen

DoskoActa Weekbulletin 12-02

7

Weekbulletin Jaargang 12
Nummer 03

Franeker

zondag 23 augustus 2020

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

Regels Optisport/De Trije/DoskoActa:
. Volg de aanwijzingen van de beheerders van Optisport
. Volg de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van DoskoActa
. Bij de trainingen alleen toegang voor hen die er daadwerkelijk aanwezig moeten zijn
(ouders dus NIET mee naar binnen igv. brengen en/of ophalen)
. Volg de bewegwijzering zoals in De Trije aangegeven (eenrichtingsverkeer):
aan de voorkant naar binnen, aan de achterkant eruit (volg de pijlen)
. Bij in- en uitgang zijn handdesinfecterende middelen aanwezig
. De kantine is bereikbaar via de (trap aan de) achterkant van het gebouw!
. MEER DAN EEN ADVIES: THUIS OMKLEDEN, DOUCHEN, TOILET !!!
. Kleedkamers: kijk welke kleedkamers voor heren of dames zijn
. Kleedkamers: beperkte toegang, MAX 6 personen (1,5 meter)!
. Kleedkamers: toilet mag eventueel gebruikt worden, na gebruik zelf desinfecteren!
. Kleedkamers: tas met al je spullen meenemen naar het trainingsveld
. Kleedkamers: neem zelf je afval mee naar huis!
. Trainers: registreren wie op training aanwezig is, lijsten bewaren (datum!)
. Trainingen: normaal spelcontact is toegestaan, voorafgaand en na afloop van de
training dient de 1,5 meter regel weer aangehouden te worden!
. Trainingen: 5 minuten voor aanvang omgekleed aanwezig zijn
. Trainingen: 5 minuten voor einde stoppen (ivm. wisselen van trainingsgroepen)
. Trainingen: gebruik eigen bidon met water/sportdrank is toegestaan

Nieuwe toevoeging
Overleg van DoskoActa met Optisport leerde ons dat men zeer tevreden was hoe wij
als vereniging tot nu toe deze zaken aanpakken (incl. bovengenoemde regels).
Nieuw element in dit verhaal is dat de douches de komende weken nog niet gebruikt
kunnen/mogen worden; dit heeft vooral te maken met het jaarlijks testen van de
waterhuishouding in De Trije.
Hopenlijk kunnen we over een paar weekjes weer douchen in De Trije maar ook daar
gaat Covid-19 dan weer een rol spelen ... er zal een MAX gaan gelden: later!

Ondanks dit alles wensen wij jullie fijne trainingen toe!
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Ledenadministratie
Opzeggingen:
. Silke Talma
. Joas van der Meulen
. Serena Dessi

N52
N52
MB3

Proeflessen:
. Ilse de Vries

CV-jeugd

Bijlages
Dosko_Acta Veldnummering.xls (denk erom: 3 tabjes!!!)

Beste mensen ... met de foto’s op de volgende pagina sluiten we (voorlopig) deze
serie af.
Wij hopen dat jullie het een beetje leuk gevonden hebben, wellicht komen we hier
ooit nog mee terug.
De redaktie staat trouwens altijd open voor input hiervoor van jullie kant:
altijd welkom!
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DOSKO-Peize (datum onbekend):
Blok: Jelle (Mac-prairie) van der Velde en Jan Hamstra

DOSKO-Avero (datum onbekend):
Resp. Maya van der Zee, Anneke Siesling en Regina Faber

DoskoActa Weekbulletin 12-02

10

Weekbulletin Jaargang 12
Nummer 03

Franeker

zondag 23 augustus 2020

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

En dan nog even dit ... er is nogal wat ‘geknutseld’ de laatste tijd, tsja ...

Sponsoren Samen DA
TankQyou Nederland BV
TST Transport Service - Terschelling
Jan-Harm en Liesbeth Dijkstra
NieuwNieuw.com Herenmode
Nijdam & Sinnema Schilderwerken
Autoland van den Brug BV
D.A. Bijlsma

****** EN DENK EEN BEETJE OM JEZELF ... EN OM ANDEREN ******
******

HOUD (AFSTAND) VAN ELKAAR

******

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