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Beste volley-vriend(inn)en ...
het zijn drukke tijden in ons volleybalwereldje: voorbereidingen voor de competities
en voor onze ledenvergadering vragen veel tijd van onze trainers, coaches, commissies en bestuursleden en daarmee werken we met z’n allen aan het grote doel:
de club draaiende houden en hopen dat iedereen daar een beetje plezier aan beleeft!
De (ver-)nieuwde Corona-regels zijn gisteren ingegaan, op de pagina’s 4 en 5 valt te
lezen wat dit inhoudt voor een ieder!
De Leeuwarder Courant kwam afgelopen vrijdag in haar wekelijkse rubriek “In
Memoriam” met een waardig artikel over de ons welbekende en ons kort gelden
helaas ontvallen Fred de Lange ... mooi om te lezen.

Formule-1, WK Wielrennen, Cambuur, Heerenveen en meer ...
genoeg sport om te kijken vandaag ... plezier d’r mee!

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 39
==================================== ========================
Wielrennen:
Ma. 27 sep. Trainingen: alle teams
02
Ronde van Emillia - Ita
.
03
Ronde v Munsterland - Dui
Di. 28 sep. .
03
Parijs-Roubaix
- Fra
.
Veldrijden:
Wo. 29 sep. Trainingen: ABC-jeugd
02
EC: Meulebeke
- Bel
.
03
SP: Gieten
- NL
Do. 30 sep. Kompetitie:
Franeker:
Dames-1, Dames-4, Heren-1, Heren-2
Surhuisterveen: Heren-3
Harlingen:
Dames-2
Voetbal:
Leeuwarden: Dames-3
28/29 Champions League
Fluiten:
30
Europa League
Hidde Frankena, G. Harmelink,
30
Conference League
J. Tiemersma, R. Fennema
MotoGP:
Tellen:
03
GP USA
S. Uijthof, S. Woudwijk, W. Zeilmaker
Formule 1:
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Vr. 01 okt.

Kompetitie:
03
GP Singapore
Bakhuizen:
Mix-Recreatie-1
Za. 02 okt. Kompetitie:
Franeker:
Meisjes-A2, Meisjes-B1
Bolsward:
Meisjes-A1
Hardegarijp: Meisjes-A3, Meisjes-B2
Leeuwarden: N51, N41, N42
Fluiten:
Hidde Frankena, Gerard Harmelink/Marije Bijlsma
Stef Mengerink (Apeldoorn, 1e divisie)
Zo. 03 okt. WeekBulletin 13-08
-----------------------------------------------------------

!!! Week van de Scheidsrechter !!!
Bericht van de Rijksoverheid
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Berichten van DoskoActa
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Corona en De Trije
Aansluitend op het ‘Bericht van de Rijksoverheid’ ... wat betekent dit voor ons bij het
gebruik van sportcomplex De Trije (kantine en tribune van de sporthal):
Miv. zaterdag 25 september is 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht.
Bij bezoek aan plekken waar het druk(ker) wordt, zoals de kantine, heb je een
Corona-toegangsbewijs nodig.
Toeschouwers die bij de volleybalwedstrijden willen kijken hoeven geen Coronatoegangsbewijs te tonen, echter ... zij kunnen/moeten via de zij-ingang buitenom naar
de tribune ... de toegang binnen (van kantine naar tribune) is afgesloten!
Wil men alsnog naar de kantine dan moet men weer buitenom naar de hoofdingang.

Contributie
Tot dusverre is er voor het lopende seizoen nog geen contributie geïnd, terwijl normaliter al in juli de eerste contributie in rekening wordt gebracht.
Dit seizoen zal dit voor het eerst gaan gebeuren op 5 oktober.
In december, februari en april zullen de andere termijnen worden geïncasseerd.
Voor vragen hierover kan contact worden opgenomen met het bestuur.

Grote Club Actie
Ook dit seizoen/jaar doen wij (uiteraard) weer mee aan de Grote Club Actie!
Het gaat, mede door Corona, op een iets andere manier dan voorgaande keren.
In de aparte bijlage “DA GCA 2021” staat e.e.a. uitgelegd, deze boodschap is eerder
al via de relevante groeps-apps verspreid.

Van de bestuurstafel
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Dinsdag 21 september is het bestuur weer bij elkaar geweest, waarbij met name de
voorbereiding voor de Algemene Ledenvergadering op de agenda stond.
Alle jaarverslagen zijn zover klaar om met onze leden te delen, deze worden straks
met jullie gedeeld als we ook de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
versturen.
OPROEP voor nieuwe bestuursleden
Verder willen we via deze weg een oproep doen voor nieuwe bestuursleden.
Wie wil het bestuur komen versterken: we zijn op zoek naar twee leden (of ouders van
jeugdleden) die het bestuur komen versterken.
Wanneer je hiervoor belangstelling hebt kun je contact opnemen met een van de
huidige bestuursleden om jullie van informatie te voorzien.
We vergaderen 1 keer per 6 weken.

Wedstrijdsecretariaat – algemeen
De eerste uitslagen ‘vallen niet tegen’ ... eufemistisch uitgedrukt, met hier en daar
toch wel verrassende uitslagen ... bepaald niet saai dus: mooi!
Wij krijgen veel vragen over verlopen spelers-passen, welnu ... de Nevobo wil aan het
eind van dit kalenderjaar met een (ver)nieuw(d) DWF-systeem komen met daarin dan
een koppeling met de (digitale!) spelerskaarten. Daarom worden er, ingeval van
verlopen spelerskaarten, geen nieuwe meer aangemaakt en blijven deze verlopen
kaarten geldig. Alleen wanneer iemand volkomen nieuw lid wordt van de Nevobo
wordt er nog een spelerskaart aangemaakt ... waarvan acte!
Zodra er meer bekend is over (de implementatie van) het nieuwe systeem komen we
hier op terug ... uiteraard.

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
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Er komt af en toe nog een wijzigingsverzoek binnen, maar helaas dienen wij telkens
meer ‘nee’ te verkopen: door het late tijdstip van deze aanvragen is er gewoon geen
ruimte meer op de speelkalender en om telkens de trainingsavonden hiervoor ‘in de
war’ te schoppen gaat net wat te ver. Dit is trouwens eerst wel met de Nevobo afgestemd en die verklaren dit ook wel voor akkoord: er wordt tegenwoordig namelijk wel
erg gemakkelijk afgezegd (om verplaatsing van een wedstrijd gevraagd) ... vandaar!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen
H1:
H2:
H3:
D1:

D3:
D4:
XR1:

DoskoActa-H1
Veenwouden-H1
Buitenpost-H3
OTIB-D1
DoskoActa-D1
DoskoActa-D2
Grouw-D2
DoskoActa-D3
Tijnje-D1
vrij

- HVC-H1
- DoskoActa-H2
- DoskoActa-H3
- DoskoActa-D1
- DFS-D1
- vc Joure-D2
- DoskoActa-D2
- UDI-D2
- DoskoActa-D4

: 2-3 (17-25,13-25,25-21,25-18,9-15)
: 2-1 (21-25,08-25,15-25)
: 0-3 (22-25,23-25,21-25)
: 0-3 (11-25,23-25,08-25)
: 1-3 (11-25,23-25,25-16,22-25)
: 1-3 (15-25,17-25,25-22,21-25)
: 1-3 (34-32,18-25,21-25,20-25)
: 0-4 (18-25,09-25,11-25,12-25)
: 3-0 (25-14,25-13,25-15)

MA1:
MA2:
MA3:
MB1:
MB2:
XC1:

Sudosa/Desto-MA2
vrij
vrij
DoskoActa-MB1
DoskoActa-MB2
VC Sneek-JC1

- DoskoActa-MA1

: 0-4 (20-25,18-25,20-25,16-25)

N51:
N41:
N42:

vrij
vrij
vrij

D2:
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- Sw.Switters-MB1 : 3-2 (25-23,25-23,21-25,22-25,15-13)
- VC Drachten-MB1 : 3-2 (18-25,25-19,17-25,25-20,15-10)
- DoskoActa-XC1
: 4-0 (25-14,25-17,25-13,25-18)
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Wedstrijdscretariaat – teams
Senioren Heren

Heren-1
DoskoActa-H1 – HVC-H1: 2-3
Het leek een kansloze onderneming na een 0-2 achterstand in sets, maar onze mannen
revancheerden zich en kwamen tot 2-2! Helaas ‘de finale’ verloren, toch .. goed werk!
DoskoActa-H1 – vc058-H4
Nou niet direct een hoogvlieger waarvan de laatste seizoenen meestal vrij ‘easy’ gewonnen kon worden ... wij denken: nu maar weer!

Heren-2
Veenwouden-H1 – DoskoActa-H2: 2-1
Dus ... inderdaad de ‘dunne’ uitslag van 2-1, deze keer voor Veenwouden, nou ja ...
zal het thuis wel 2-1 voor ‘ons’ worden, gaan we maar van uit.
Opmerking vanuit het team: “Prima wisselbeleid van onze aanvoerder/trainer!” ... ☺
DoskoActa-H2 – Buitenpost-H3
Heren-3 speelde afgelopen donderdag al tegen dit team, nu Heren-2 dus, en nou es
kijken of ‘it twadde’ een (nog) beter resultaat weet te halen ...

Heren-3
Buitenpost-H3 – DoskoActa-H3: 0-3
Zo! Die zit! De eerste klap ... etc. etc.
En, na deze glansrijke 3-0 zege, ook nog es enige KOPLOPER !!! Petje af hoor!
VCS-H2 – DoksoActa-H3
De Surhuisterveners gingen een week eerder van start dus lijken wat meer ingespeeld,
aan ‘ons’ om te bewijzen dat dit niks hoeft te zeggen ... toch?
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Senioren Dames
Dames-1
OTIB-D1 – DoskoActa-D1 (beker): 0-3
Het was woensdagavond in Nyland tegen een 2e klasser inderdaad ‘niet zo’n probleem’ en nu kijken welke tegenstander er in de 1e ronde uit de hoge hoed komt!
Verheugend om te constateren dat onze jeugd mee draait !
Volgende bekerronde: DoskoActa-D1 – Hevoc-D2
DoskoActa-D1 – DFS-D1: 1-3
Een dag later (donderdag) gelijk tegen de dames uit Bergum en die lieten er geen gras
over groeien; even leken onze dames terug in de wedstrijd te komen maar het draaide
op een toch wel terechte zege uit voor de gasten die beduidend beter voor de dag
kwamen dan in de voorgaande seizoenen.
DoskoActa-D1 – Kwiek-D1
Moeilijke prognose, in de stand dicht bij elkaar, maar wij denken toch dat de (meeste)
punten in Franeker blijven, kijken of wij er een beetje verstand van hebben?
Dames-2
DoskoActa-D2 – vc Joure-D2 (beker): 1-3
’t Was inderdaad ‘geen makkie’ afgelopen maandag thuis tegen 1e klasser Joure-2,
maar er werd met ere een onderspit gedolven (‘we’ pakten zelfs nog een set!), dus een
leuke seizoensopening voor dit vernieuwde team!
Grouw-D2 – DoskoActa-D2: 1-3
het debuut in de 2e klasse van dit (ver)nieuw(d)e team en voor ons een toch wel
daverende verrassing: 3-1 winst in Grouw en dan die eerste set (nipt) verliezen met ....
34-32 !!! Al-met-al: Hier worden wij blij van!
VVH-D2 – DoskoActa-D2
Interessante pot op voorhand waarbij ‘we’ waarschijnlijk wat oude bekenden aan de
andere kant van het net tegen gaan komen, bovendien een derby plus het gegeven dat
de Harlingsen mede bovenaan staan: spannend!?
Dames-3
DoskoActa-D3 – UDI-D2: 0-4
Het verschil tussen de gasten (gedegradeerd) en ons (ver)nieuw(d)e team was gewoon
te groot, maar niet getreurd dames: UDI heeft nu al (na 2 rondes) een forse voorsprong en dus is deze wedstrijd beslist niet maatgevend geweest: keep-on going!!
Leevoc-D4 – DoskoActa-D3
Lijkt ons geen onoverkomelijke hindernis, maar het moet altijd eerst maar es gebeuren
en dat is nou net wat er volgens ons ook gaat gebeuren ... scorebordjournalistiek?
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Dames-4
Tijnje-D1 – DoskoActa-D4: 3-0
Door van ‘ons’ te winnen zijn de thuisspelende dames gelijk virtueel koploper, dus
dat kan altijd gebeuren: verliezen bij/van de koploper: “Nothing-on-the-hand” dus!
DoskoActa-D4 – Grouw-D5
Deze teams lijken aan elkaar gewaagd, volgens ons ligt de uitslag dus ook in de hoek
van 2-1 (of 1-2 ... zo je wilt): make your choice!
(Liever/beter: verras ons ... met 3-0?)

Senioren Recreanten
Rekreanten-Mix1
Ook voor ons recreatie-team kan de competitie (eindelijk) beginnen, met:
BEO-DR1 – DoskoActa-XR1
Vrijdagavond naar/in Bakhuizen tegen de dames van ‘Bakhuizen En Omgeving’,
mooi begin van het seizoen en dat kan alleen maar mooier worden door met punten
terug te keren naar ‘het hoge noorden’ ... gaat lukken!
Junioren ABC
Meisjes-A1
Sudosa/Desto-MA2 – DoskoActa-MA1: 0-4
zaterdagmorgen om half elf werd in Assen het Hoofdklasse-avontuur begonnen met
een klinkende 4-0 overwinning: kan niet beter ... proficiat dames! ‘Meer fan suks’!
“We zijn klaar in Assen ... 0-4 gewonnen” ... was het nuchtere commentaar ... prima!
Bolsward-MA1 – DoskoActa-MA1
Net als bij ons staat de jeugdopleiding in/bij Bolsward op een prijzenswaardig niveau
en daarom kijken wij vooruit naar een kwalitatief goed duel waarbij de krachten niet
ver uit elkaar zullen liggen ... benieuwd!
Meisjes-A2
Na een weekje vrij de return van de wedstrijd van 2 weken geleden:
DoskoActa-MA2 – Sneek-MA4
De valkuil zal worden: “na de 4-0 zege toen in Sneek zal dit nu ook wel weer lukken”
en dat heeft menigeen opgebroken ... niet onderschatten, dan komt het goed!
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Meisjes-A3
Eindelijk mag/kan ook dit team aan de kompetitie beginnen en wel met:
Hardegarijp-XA1 – DoskoActa-MA3
Geen flauw idee over de krachten in deze poule, dus eerst maar eens een paar wedstrijden spelen om eea. te kunnen bepalen.
Wel benieuwd op welke veld er gespeeld gaat worden want zowel ons MA3 als ons
MB2 staat op de zelfde tijd op het zelfde veld geprogrammeerd in Hardegarijp ...
Meisjes-B1
DoskoActa-MB1 – Swette Switters-MB1: 3-2
Hoe spannend wil je het hebben: ‘verliezen’ met 108-109 en toch deze pot winnen
met 3-2 ... POEH ... knap werk!
“MB1 heeft gewonnen. Een spannende wedstrijd. Tegenstanders waren gelijkwaardig
maar gelukkig pakt MB1 de winst!” ... was het jubelende commentaar ... terecht!
DoskoActa-MB1 – vc058-MB1
Willen ‘wij’ een van de kanshebbers op promotie worden/zijn dan dienen de (meeste)
punten in De Trije te blijven; kan best wel es een stevig potje worden ... leuk!
Meisjes-B2
DoskoActa-MB2 – VC Drachten-MB1: 3-2
Ook hier een nauwelijks waarneembaar verschil in punten: 100-99, maar ook hier de
pot met 3-2 gewonnen door de onzen!
“MB2 heeft heel goed gespeeld, eerst nog wat onzeker omdat dit de eerste wedstrijd
was maar na de eerste set kwamen ze heel goed terug. Teams waren erg gewaagd
aan elkaar, zaten leuke rally’s bij en uiteindelijk gewonnen!” ... luidde de positieve
verslaggeving ... en ook hier ... terecht!
Hardegarijp-MB1 – DoskoActa-MB2
Dit wordt beslist niet eenvoudig gezien de kick-start van de thuisploeg, dus dametjes:
mouwen opstropen enne ... d’r veur!
Vwb. het veld ... zie onder MA3!
Mix-C1
VC Sneek-JC1 – DoskoActa-XC1: 4-0
De eerste wedstijd, met een nieuwe/hogere nethoogte, tegen de jongens van Sneek,
vier sets spelen ... dat was inderdaad iets te veel van het goeie, maar al-met-al beslist
niet weggespeeld en een mooie kennismaking met het competitie-gebeuren!
“XC1 heeft erg goed gespeeld. Het jongensteam had alleen een hele harde opslag
waardoor ze veel punten binnen haalden. Maar het samenspel ging harstikke mooi!
Helaas wel alle sets verloren ...” zo luidde het verslag ... toch mooi hoor!
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“Ze waren maar met z’n zessen, maar hebben toch een knappe start gemaakt.” ... was
het commentaar van de trainster ... en zo is’t!
Hieronder even een kiekje van ons enige jeugd-mix-team!
Nu even de tijd nemen om deze zaken mee te nemen op de trainingen de komende 14
dagen, want ...
Komend weekend vrij!

Mix-C1
Achter vlnr: Sara Flikkema, Anna lynn de Jong, Janne Boekema en Berber de Beer
Voor vlnr: Inge Visser en Nathan van Esschoten
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Junioren CMV
N51, N41 en N42
A.s. zaterdag (2 oktober) is dus het eerste toernooi van de eerste seizoenshelft in
Leeuwarden. Dit is een ‘fusie’ van diverse speelgebieden van Friesland geworden en
dat doen we voorlopig tem. december. Vwb. de 2e seizoenshelft wordt daarna gekeken
of dit doorgezet wordt of, in geval van voldoende deelname, we terug gaan keren naar
de oude situatie ... maar da’s voor later (zorg)!
Het leuke aan deze nieuwe situatie is dat er ook weer es tegen andere tegenstanders
gespeeld gaat worden, zoals uit Kollumerzwaag, Marum, Ee, Ternaard, Tijnje,
Kollum, Buitenpost, Ureterp. Ook gaat er ‘verderop’ in de provincie gespeeld worden,
zoals in Bergum en Buitenpost.
Het programma voor komende zaterdag (in een notendop):
N51
-------------------------------DSVS-N51
Buitenpost-N51
Thriumphera-N51
Oerterp-N51

N41
------------------------------Thriumphera-N41
SVT-N41
Oer ’t Net-N41
Tijnje-N41

N42
-----------------------------Tijnje-N41
Oer ’t Net-N41
JMC-N41
SVT-N41

Wij zijn zeer benieuwd naar de ervaringen (en uitslagen natuurlijk)!

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Algemeen
Zoals vorige week al vermeld zitten wij niet echt ruim in de scheidsrechters: we
hebben er wel ‘een heleboel’ maar het gros heeft aangegeven liever niet of alleen
ingeval van nood te willen/kunnen fluiten. Zo was het afgelopen zaterdag gelijk al een
puzzel om de zaken rond te krijgen ... met dank aan Meisjes-A2 die de wedstrijden
overgenomen hebben. Allemaal willen we graag ons spelletje (blijven) spelen, maar
zonder arbitrage gaat dit niet lukken, dus graag aandacht hiervoor!
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Scheidsrechters
Stef Mengerink:
Gerard Harmelink:
Hidde Frankena:
Joost Tiemersma:
Ronald Fennema:
Marije Bijlsma:
** fluiten samen

za.
do.
za.
do.
za.
do.
do.
za.

Alterno-D2 – Donitas-D2
Dames-1 – Kwiek-D1
Meisjes-B1 – vc058-MB1
Heren-1 – vc058-H4
Meisjes-A2 – Sneek-MA4
Heren-2 – Buitenpost-H3
Dames-4 – Grouw-D4
Meisjes-B1 – vc058-MB1

do.
do.
do.

Dames-1 – Kwiek-D1
Heren-1 – vc058-H4
Heren-2 – Buitenpost-H3

Apeldoorn
Franeker
Franeker
Franeker
Franeker
Franeker
Franeker
Franeker

1e div.
1e kl.
1e kl. **
1e kl.
1e kl.
3e kl.
3e kl.
1e kl. **

Tellers
Sjoukje Uijthof:
Saapke Woudwijk:
Wouter Zeilmaker:

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

donderdag 30 september

zaterdag

02 oktober
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Taak
--------------Opbouwen
Afbreken

Veld-1
---------------Dames-4
Dames-4

Veld-2
---------------Dames-1
Heren-1

Veld-3
--------------Heren-2
Heren-2

Opbouwen
Afbreken

Meisjes-B1
Meisjes-A2

nvt
nvt

nvt.
nvt.
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Technische Commissie
Dames-1 heeft in de 1e bekerronde een thuiswedstrijd geloot tegen Hevoc-D2, dat is
ook een 1e klasser, uit Heerenveen. De speeldatum moet nog worden bepaald, in ieder
geval dient deze voor 8 november gespeeld te zijn ... wordt vervolgd!
Meisjes-B2 heeft maandag (morgen dus) geen trainen van Welmoed, maar de speelsters mogen bij Iris aangeven of ze mee willen trainen met Meisjes-B1!

Ledenadministratie
Aspirant-lid / proeftrainingen:
Bij de CV’s mogen we liefst 4 aspirant-leden verwelkomen deze week!
Zij gaan max 3 proeftrainingen doen om te kijken of volleybal wellicht iets voor hen
is: veel plezier!

Bijlages
DoskoActa Weekprogramma.xls
DA GCA 2021.pdf
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En dan nog even dit ... een, twee, drie, veel ‘selfie(s)’ ?

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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