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Beste volley-vriend(inn)en ...
komende week gaan we dus echt los, a.s. donderdag met bekerwedstrijden en nadat
onze jeugdselectieteams gisteren al hun eerste toernooi mochten spelen staat a.s.
zaterdag ons eigen Openingstoernooi op de kalender ... info verderop in dit orgaan!
Dan heeft de Nevobo inderdaad afgelopen dinsdag (1 september) haar protocollen/
voorschriften/aanbevelingen het licht doen zien! Het voert op deze plaats te ver om
al die informatie in bijlage(s) mee te sturen, iedereen kan dit lezen door naar de site
van de Nevobo te gaan en te klikken op de diverse ‘buttons’ die hiervoor relevant zijn
op de front-page ... de belangrijkste is: “Zaalseizoen van start in tijden van corona”.
Lezen ... is ons (meer dan een) advies!
Ook zijn er wederom aanpassingen aan ons trainingsschema ... zie verderop!
En ... er mogen/kunnen nog wat mensen bij om deel te nemen aan ons gebruikelijke
Openingstoernooi van a.s. zaterdag ... je leest het verderop!
Onze jeugdteams waren de eersten die dit seizoen de wei (zaal) in mochten en
behaalden prima resultaten op het vc058-toernooi ... ook verderop te lezen!

Fijne week allemaal,
maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen ... (je weet wel)

... and hey ... stay safe, take care and (try to)
DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 37
==================================== ========================
Ma. 07 sep. Trainingen alle teams/groepen
Formule 1:
13
Mugello - Italie
Di. 08 sep. .
Kaatsen/Hoofdkl. Heren:
Wo. 09 sep. Trainingen Jeugd
12
Vrije Formatie - St.Annap.
13
Vrije Formatie - Franeker
Do. 10 sep. Beker: Dames-1 en Dames-2
Staatsloterij
Wielrennen:
Vr. 11 sep. .
29/20 Tour de France - Frankrijk
07/13 Tireno Adriatico - Italie
Za. 12 sep. DoskoActa: Openings-toernooi
Voetbal/Nations League:
Zo. 13 sep. Weekbulletin 12-06
07
Nederland - Italie
MotoGP:
13
Misano – San Marino
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DoskoActa heeft zich weer ingeschreven voor de Poiesz Jeugd Sponsoractie en voor
de Rabo Club Supportactie, nu afwachten of we mee (mogen/kunnen) gaan doen.
Later meer!
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Zolang er geen andere berichten voorbij komen gaat de kompetitie dus volgende week
‘gewoon’ van start en komende week dus al de eerste bekerwedstrijden!
Vwb. de wedstrijden in de beker, even opletten: best-of-five!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Bij het sluiten van de markt hebben we zelf ook nog wat wijzigingen doorgevoerd, dit
betreft thuiswedstrijden van resp. Meisjes-B1, Meisjes-B2 en Mix-C1.
Het gaat hier om aanvangstijden en veldnummers ... even opletten dus!
In overleg met de resp. tegenstanders zijn voor Dames-1 en Dames-2 komende week
(uit-)wedstrijden in de beker vastgesteld ... zie verderop!
In de kompetitie van MB3 heeft VC Sneek.MB5 zich teruggetrokken!
Dit betekent concreet dar de volgende wedstrijden dus vervallen:
. 03-10 15.15 DoskoActa.MB3
- VC Sneek.MB5
. 31-10 17.00 VC Sneek.MB5
- DoskoActa-MB3
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Wedstrijdsecretariaat – uitslagen (uiteraard nog n.v.t.)
Senioren Heren
Senioren Dames
Senioren Recreanten
Junioren-A
Junioren-B
Junioren-C
Pupillen

Wedstrijdscretariaat – teams (alleen i.g.v. nieuws)
Senioren Heren
Senioren Dames
Dames-1
DWS D1 – DoskoActa D1 (beker BD0B-06): tegen deze 2e klasser moet de volgende
ronde zonder al te veel moeite haalbaar zijn, maar ... toch maar niet onderschatten,
aanvang 19.30 uur in Wijnjewoude (MFC ‘De Swingel’)
Dames-2
HVC-WH D3 – DoskoActa D2 (beker BD0C-02): de vuurdoop voor dit nieuwe
(samengestelde) team in deze bekerstrijd tussen twee 3e klassers, aanvang 19.30 uur in
Harkema (Fugelkamp); eigenlijk zijn we zeer benieuwd hoe dit team komend seizoen
gaat presteren met hun mix van ervaring en jeugd ...
Senioren Recreanten
Junioren
Pupillen
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Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Scheidsrechters en (vaste) tellers
Doordat we diverse thuiswedstrijden van de jeugd hebben aangepast (zie pagina 4)
hebben we helaas daardoor ook diverse aspirant-scheidsrechters van hun te fluiten
wedstrijden moeten afhalen, want ja ... je kunt niet spelen en fluiten tegelijk.
Volgende week, dus voordat de kompeties beginnen, mailen wij al onze scheidsrechters en (vaste) tellers ons gebruikelijke overzicht vwb. de eerste seizoenshelft.

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht (uiteraard nog n.v.t.)

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

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

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

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

Bladvullinkje ... met een knipoog ...
Ik had al 5 dagen niks meer online gekocht,
belt die gast van PostNL aan om te zien of alles wel goed met me gaat?
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Openingstoernooi DoskoActa – zaterdag 12 september
Op verzoek plaatsen wij nogmaals dit bericht / deze oproep ... met toevoegingen!!
Er van uitgaande dat Covid-19 geen roet in het eten gooit gaat dit jaarlijkse gebeuren
weer plaatsvinden op de zaterdag voor de competitiestart ... prima!
De commissie maakt daarom het volgende bekend:
. er wordt gespeeld van 16.00 tot 18.00 uur, graag tijdig aanwezig!
. de inschrijving staat open voor alle senioren en A-meisjes + een (1) introducé
. opgave is mogelijk via het mailadres jrcuperus@gmail.com tem. maandag 7 sept.,
ook komt men op de trainingsavonden (maandags) bij de trainingsgroepen langs
. het zou fijn zijn wanneer je bij de opgave ook zou willen aangeven in welk team
je traint/speelt en als je een introducé meeneemt of diegene ook volleybal-ervaring
heeft, op die manier kunnen de teams een beetje evenredig ingedeeld worden
. Corona-beperking!
het eerder gestelde maximum van 36 deelnemers is inmiddels overschreden, maar ...
de max is opgeschroefd naar 49; inmiddels hebben we 47 inschrijvingen, dus ...
wees erbij, want ... eenmaal, andermaal ...
Dan ... er kan/mag na afloop inderdaad ‘iets’ georganiseerd worden!
En dus is er gelegenheid om met elkaar een hapje en een drankje te nuttigen ... mooi!
En inderdaad worden er na afloop oefenwedstrijden gespeeld door enkele van onze
jeugdteams, dan hoeven we dus niet de hele zaal weer op te ruimen.
De commissie (vanuit onze recreanten-afdeling) verdient alle lof om dit toch weer op
zich te nemen en is zeer benieuwd hoe snel de 49 beschikbare inschrijfplaatsen ‘bezet’
zullen zijn, want nogmaals: ‘wie het eerst komt ...’  !
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Technische Commissie - Trainingsschema
Zoals we verleden week al schreven:
“Ons trainingsschema ‘leeft’” ... en dat is ook nu weer het geval.
Omdat de wijzigingen zich deze keer beperken tot de jeugd: zie: “TC – Jeugd”.
Het trainingsschema dat dus morgen in gaat is wederom als een aparte bijlage bij dit
Weekbulletin gevoegd: Dosko_Acta Schema 2020_2021 WB 200906.xls
Technische Commissie - Jeugd
Aanpassingen trainingstijden/velden (jeugd)
Wederom een aanpassing van de trainingstijden van de jeugd, deze keer het gevolg
van gewijzigde lestijden van enkele trainsters.
In de (hierbovengenoemde) bijlage het actuele trainingsschema met daarin de
volgende wijzigingen:
. XC1 gaat voortaan op woensdag van 17.00 – 18.00 trainen (kaatshal veld 3)
. N4.2 traint een kwartier eerder, van 17.15 – 18.15 (sporthal veld 3)
. MB1 traint weer van 17.00 – 18.30 (sporthal veld 4)
. MB3/MB4/XB1 trainen elke woensdag van 17.0-0 – 18.00 (kaatshal veld 1)
De spelers/speelsters van XC1 die toch 2 keer per week willen trainen zijn op
maandag welkom bij de training van MB4 of XB1.
Voor de trainingen van MB3/MB4/XB1 geldt een maximum van 16 spelers/speelsters
op het veld, de ervaring tot nu toe leert ons dat dit aantal (nog?) niet gehaald werd in
de afgelopen weken. Wordt dit maximum overschreden dan kan er bij een van de
andere teams aangeschoven worden.
Alle spelers/speelsters zijn ook via de verschillende groepsapps geinformeerd!
Oefenwedstrijden a.s. zaterdag (12 sept.) na het Openingstoernooi
DoskoActa MB1
- CoVos MB1
veld 2
DoskoActa MB2
- DSVS MB1
veld 3
DoskoActa MC1
- CoVos MC1
veld 1
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Technische Commissie – vc058-toernooi voor MA1, MB1 en MC1
Afgelopen zaterdag (gisteren) deden onze jeugd-selectie-teams mee aan het Coronaproof vc058-toernooi.
Resultaten:
A / Hoofdklasse
vc058 MA1
- DoskoActa MA1
DoskoActa MA1
- Far Ut MA1
DoskoActa MA1
- Doles MA1
* DoskoActa 2e plaats met 4 punten

0-2
1-1
0-2

(20-25,20-25)
(15-25,25-21)
(21-25,20-25)

B / 1e klasse (2 sets per wedstrijd, meeste gewonnen sets = winnaar)
SNVV MB1
- DoskoActa MB1 0-2
(25-27,20-25)
vc058 MB1
- DoskoActa MB1 0-2
(11-25,10-25)
DoskoActa MB1
- vc058 MB2
1-0
(25-19)
* DoskoActa 1e plaats met 5 punten
Kort verslag: “MB1 ongeslagen toernooi-winnaar. 2-0 gewonnen van zowel
SNVV als vc058 en 1-0 van vc058.MB2, laatste set wegens tijdgebrek niet
meer gespeeld” ... knap werk!
(foto: volgende pagina)
C / 1e klasse
DoskoActa MC1
- vc058 MC1
1-1
(25-20,07-25)
DoskoActa MC1
- Far Ut MC1
1-1
(25-18,23-25)
* DoskoActa 3e plaats (op doelsaldo, alle teams 2 punten!)
Kort verslag: “Qua puntenaantal is vc058 de dagkampioen. Maar de meiden
hebben prima gespeeld. Heerlijk om weer te kunnen volleyballen!!!” ... prima!
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Meisjes-B1

Ledenadministratie
Geen nieuws deze week.
Bijlages
Dosko_Acta Schema 2020_2021 WB 200906.xls
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En dan nog even dit ... mensen reageren soms erg ‘plat’ op de actualiteit ...

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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