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Beste volley-vriend(inn)en ...
de kop is d’r af ... de eerste kompetitie-uitslagen zijn binnen ... zie verderop!
En dan dit:
zo langzamerhand tekent ook bij onze vereniging zich af waar veel van onze collegaclubs mee te maken hebben/krijgen: een gebrek aan mannelijke leden!
Zowel bij de heren/senioren als bij de jongens/jeugd komt er amper een nieuw lid bij
en voor wat betreft de huidige bezetting bij de senioren, daar begint de leeftijd een
hartig woordje mee te spreken ... dus is aanwas gewenst (noodzakelijk)!
Weet je in je omgeving mensen die wellicht iets voor ons spelletje zouden kunnen
voelen ... opporren die boel!
En ook nog dit:
net als bij andere verenigingen begint ons scheidsrechterskorps aardig in te krimpen.
Dikwijls krijgen wij, om allerlei redenen, te horen dat men liever van fluiten afziet,
zeker daar waar het een struktuele inzet betreft, als reserve/invaller wil men zich dan
nog wel beschikbaar stellen ... zijn we blij mee hoor! Maar het zou mooi zijn wanneer
wij meer mensen/leden hiervoor warm kunnen maken of dat men een vervolgopleiding in de scheidsrechterij zou willen gaan volgen ... zou mooi zijn!
Op het EK zijn, nadat de dames dus 4e werden, onze heren gestrand in de kwartfinale
tegen titelhouden Servie. Sinds jaren dus toch weer een resultaat ... niet slecht ... toch?
Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen ...
... and remember:
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stay safe, take care and (try to) …
DoskoActa

Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 38
==================================== ========================
Wielrennen:
Ma. 20 sep. Trainingen: alle teams
21
GP Denain
- Fra
Beker: Dames-2 * Joure-D2
26
WK op de weg
- Bel
Fluiten: Gerard Harmelink
Di. 21 sep. BestuursVergadering
Voetbal:
.
21/23 Beker: 2e kwalificatieronde
Wo. 22 sep. Trainingen: ABC-jeugd
Opleiding VT2: trainerscursus, in De Trije
Beker: OTIB-D1 * Dames-1 (Nyland)
Do. 23 sep. Kompetitie:
Franeker:
Dames-1, Dames-3, Heren-1
Veenwouden: Heren-2
Buitenpost:
Heren-3
Veldrijden:
Grouw:
Dames-2
25
EC: Sylvester - Bredene(B)
Beetsterzwaag: Dames-4
Fluiten:
Hidde Frankena, Gerard Harmelink, Joep de Jager
Tellen:
Sjoukje Uijthof en Saapke Woudwijk
Formule 1:
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Vr. 24 sep.
Za. 25 sep.

.
26
GP Rusland -Sotsji
Kompetitie:
Franeker:
Meisjes-B1, Meisjes-B2
Assen:
Meisjes-A1
Sneek:
Mix-C1
Fluiten:
Luc van der Kolk/Jelien Attema, Joost Tiemersma/Annarens vd. Hem
Beoordelaar: Stef Mengerink (Leeuwarden, 2e divisie)
Zo. 26 sep. WeekBulletin 13-07
----------------------------------------------------------Radio.5:
week van de 70’s – vr. 24-09 Evergreen Toplijst van de jaren 70 !

Bericht van de Nevobo

Uitzicht op gewone start van het seizoen!
De 1,5 meterregel verdwijnt! Dit betekent voor de breedtesport dat de club
zonder grote beperkingen weer bezocht kan worden, ook door fans. Wel
beperkingen voor bezoek Eredivisie en sportkantines.
Per zaterdag 25 september zijn er geen beperkingen meer voor het beoefenen
én bezoeken van de breedtesport! Dit houdt in dat bijna iedereen weer optimaal
kan genieten van onze prachtige sport.
Coronatoegangsbewijs verplicht bij bezoek aan eredivisiewedstrijden
Wel is er naar verwachting nog een beperking van kracht voor het bezoeken van
de Eredivisie door fans. Bij het bezoeken van een professionele sportwedstrijd
dient namelijk iedereen vanaf 13 jaar gebruik te maken van
een coronatoegangsbewijs middels een QR-code in de CoronaCheck-app of
de printbare versie. Ook worden er eisen gesteld aan het maximumaantal
bezoekers, namelijk:
•
•

Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de reguliere capaciteit
Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal bezoekers
Na afstemming met NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn &
Sport, geven we eredivisieclubs zo snel mogelijk meer duidelijkheid hierover.
Ook beperkingen voor de sportkantine
Per 25 september is iedereen vanaf 13 jaar ook verplicht om een
coronatoegangsbewijs te tonen om gebruik te kunnen maken van de sportkantine
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en dient te sportkantine om 00.00 uur te sluiten. Echter geldt er geen
maximumaantal bezoekers en is entertainment toegestaan.
Weer focus op volleybal!
Guido Davio, algemeen directeur: “We zijn heel blij dat vanaf 25 september een
groot deel van de beperkingen er af zijn. We hopen dat hiermee de focus bij de
verenigingen weer kan komen te liggen op volleybal en het samenkomen. Dat zal
in het begin wellicht ook weer even wennen zijn. Geef elkaar dus de ruimte
wanneer mensen dat prettig vinden.”

Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Alle ABC-jeugdteams spelen dit seizoen 4-of-5-sets!
Dames-3 en Recreanten-Mix-1 spelen 4 sets per wedstrijd!
De rest blijft ongewijzigd.
De nethoogte bij de C-jeugd 2e klasse is verhoogd van 2.05 naar 2.10 meter!
Attentie: denken we om “De week van de Scheids”?? (za. 25-09 t/m zo. 03-10)

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
We gaan er maar van uit dat we nu de meeste wijzigingen wel gehad hebben, kijk
voor de actuele stand van zaken regelmatig op de Nevobo-site of check de app!
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Wedstrijdsecretariaat – uitslagen
ODS-H1
ODS-D1
Havot-D1
Sneek-MA4

- DoskoActa-H1
- DoskoActa-D1
- DoskoActa-D3
- DoskoActa-MA2

: 4-0 (25-13,25-15,25-22,25-16)
: 1-3 (22-25,19-25,25-23,22-25)
: verplaatst naar 7 april 2022 !
: 0-4 (16-25,20-25,16-25,11-25)

Wedstrijdscretariaat – teams

Senioren Heren

Heren-1
ODS-H1 – DoskoActa-H1: 4-0
Tegen de virtuele nummer 1 van vorig (afgebroken) seizoen en tevens kampioen van
2 jaar geleden hadden onze heren weinig kans gezien de set-standen ... hebben wij dus
niets aan toe te voegen ...
DoskoActa-H1 – HVC-H1:
oude bekenden voor ‘ons’ en meestal ‘taaie’ potjes; Harkema ging vorige week goed
van start en ‘wij’ dus minder: d’r-an mannen!
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Heren-2
Veenwouden-H1 – DoskoActa-H2:
meestal ‘dunne’ uitslagen tussen deze twee teams, zal wel weer een 2-1 uitslag
worden, maar voor wie?

Heren-3
Buitenpost-H3 – DoskoActa-H3:
geen idee vwb. de kracht van deze tegenstander ... “lit it mar sjen!” ... salle we mar
segge ...

Senioren Dames

Dames-1
ODS-D1 – DoskoActa-D1: 1-3
Een prima start van ons dames-vlaggeschip: “ken je met tuuskomme!” ... klasse!
OTIB-D1 – DoskoActa-D1 (beker):
woensdagavond in Nyland tegen een 2e klasser, lijkt ons niet zo’n probleem, of eh ...
nee toch zeker?
DoskoActa-D1 – DFS-D1:
en dan een dag later (donderdag) deze wedstrijd; vorig seizoen waren de dames uit
Bergum niet echt sterk, benieuwd hoe dat nu is ...
Dames-2
DoskoActa-D2 – vc Joure-D2 (beker):
maandagavond thuis tegen 1e klasser Joure-2 wordt geen makkie, maar een leuke pot
als seizoensopening ... toch? (best-of-five!)
Grouw-D2 – DoskoActa-D2:
het debuut in de 2e klasse van dit (ver)nieuw(d)e team, kijken hoe ver ‘we’ gaan/
kunnen komen dit seizoen!

Dames-3
Havot-D1 – DoskoActa-D3:
deze wedstrijd werd verplaatst naar 7 april volgend jaar!
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DoskoActa-D3 – UDI-D2:
ook dit is een (ver)nieuw(d) team bij onze dames in een poule waarin standaard 4 sets
worden gespeeld ... ‘gelijk spelen’ is ook wel es mooi!

Dames-4
Tijnje-D1 – DoskoActa-D4:
in eerdere ontmoetingen wonnen beide teams al eens van elkaar, kunnen onze
routiniers nu daar (in Beetsterzwaag) toeslaan?
Senioren Recreanten
Rekreanten-Mix1
Komende week vrij.
Junioren ABC
Meisjes-A1
Sudosa/Desto-MA2 – DoskoActa-MA1:
zaterdagmorgen om half elf begint in Assen het Hoofdklasse-avontuur weer voor onze
dames; alle teams zullen dezelfde doelstelling hebben: proberen de TOP-klasse te
bereiken in december: “kiekn-wat-twot!!
Meisjes-A2
VC Sneek-MA4 – DoskoActa-MA2: 0-4
Kijk ... da’s nou een kick-start: de volle 5 punten uit Sneek meepakken ... prima!
“Swingend MA2 zet uitstekende vorm van afgelopen toernooien door en laat Sneek
alle hoeken van het veld zien” ... was het juichende kommentaar en “Prachtige start
van het seizoen” ... maar dat zeiden wij ook al (met iets andere woorden).
A.s. weekend vrij!
Meisjes-A3
Komend weekend vrij!
Meisjes-B1
DoskoActa-MB1 – Swette Switters-MB1:
de uitdaging voor ons team is om de promotie naar de Hoofdklasse te bewerkstelligen
en dat betekent dat ‘we’ in december ergens bovenin moeten staan ... gaan we aan
werken!
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Meisjes-B2
DoskoActa-MB2 – VC Drachten-MB1:
ook voor dit team is promotie, in dit geval dan naar de 1e klasse, een mooie uitdaging,
begin d’r dus maar aan tegen Drachten!
Mix-C1
VC Sneek-JC1 – DoskoActa-XC1:
met de nieuwe nethoogte tegen de jongens van Sneek ... je kunt je een eenvoudiger
klusje voorstellen om mee te beginnen, maar ... we gaan d’r voor ... toch?
Junioren CMV
N51, N41 en N42
Het eerste toernooi is op zaterdag 2 oktober, in Leeuwarden.

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Algemeen
Zoals eerder aangekondigd is het arbitrage-schema van de 1e seizoenshelft aan onze
relevante mensen toegezonden in de afgelopen week.
Daarbij ook de info betreffende het aantal te spelen sets en zo.
Ook zijn onze aspirant-fluiters (jeugd!) weer meegenomen in dit schema, zij gaan
weer in de eerste seizoenshelft, veelal als’ tweede’, meefluiten en wij hopen ze dan in
2022 volledig in te kunnen zetten. Dit geldt ook voor onze ‘nieuwe’ scheidsrechters,
dat zijn de nieuwe leden (allen bij de dames) die gerechtigd zijn te fluiten: zij zijn nu
nog niet ingedeeld maar wellicht in de 2e kompetitiehelft kunnen zij helpen de druk op
ons scheidsrechterskorps wat te verlichten.
Scheidsrechters
Stef Mengerink: is a.s. zaterdag begeleider van de arbitrage in Leeuwarden bij de 2e
divisie wedstrijd van de heren van vc058 tegen die van Stentor (Haren).
Gerard Harmelink: fluit maandag de bekerwedstrijd van Dames-2 tegen vc Joure-D2
en donderdag Heren-1 tegen de mannen “ut-e Harkema”!
Hidde Frankena: fluit donderdag Dames-1 tegen DFS-1 (Bergum)
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Luc van der Kolk/Jelien Attema: fluiten zaterdag Meisjes-B2 tegen Drachten-MB1
Joost Tiemersma/Annarens van der Hem: fluiten zaterdag Meisjes-B1 tegen de
meiden van Swette Switters-MB1
Joep de Jager: fluit donderdag Dames-3 tegen UDI-D2
Tellers
Sjoukje Uijthof:
is donderdag telster bij Dames-1 tegen DFS-1
Saapke Woudwijk: is donderdag telster bij Heren-1 tegen HVC-1

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

maandag 20 september

Taak
Veld-1
Veld-2
Veld-3
--------------- ---------------- ---------------- --------------Opb. + Afbr. Veld 4 (veld van Be Quick): Dames-2 !!!

donderdag 23 september

Opbouwen
Afbreken

nvt
nvt

Dames-1
Heren-1

Dames-3
Dames-3

zaterdag

Opbouwen
Afbreken

Meisjes-B2
Meisjes-B1

nvt
nvt

nvt.
nvt.

25 september

Dames-2 a.s. maandag is veld 4 tot 20.30 uur bezet door Be Quick, daarna graag zsm.
het veld opbouwen zodat er nog genoeg tijd resteert om in te spelen!!
Uiteraard na afloop het veld weer opruimen!
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Technische Commissie
.

Ledenadministratie
Opgezegd / wellicht tot ziens?:
.
Tobias van Esschoten - CV’s / N4.1
.
Hedwig Bokma
- Dames-3

Bijlages
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DoskoActa Weekprogramma.xls

En dan nog even dit ...

Sponsoren Samen DA
TankQyou Nederland BV
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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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