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Beste volley-vriend(inn)en ...
het zijn verwarrende tijden, zowel moniaal als hier ter plaatse.
Laten wij ons hier maar beperken tot het lokale, oftewel onze door Corona geplaagde
herstart van de kompetitie ... wat een ‘georganiseerde chaos’!
Heel veel wedstrijd-afzeggingen en/of -wijzigingen, terugtrekkingen van diverse
teams, wellicht toch doorspelen tot en met mei ... ’t houdt je wel van de sraat! ☺
Afijn ... we dealen er mee en roeien met de riemen die we hebben.
De trainingen lopen weer, enkele teams hebben al weer gespeeld, een enkele scheidsrechter stond al weer op de bok ... ’t is net een diesel: langzaam op gang komen!
Komende week gaat er veel meer ‘los’, tot de CMV’s aan toe ... en nu maar hopen dat
er niet weer (te) veel teams af moeten zeggen: sukses (en plezier) allemaal!
Zoals de planning nu is dan hebben we dinsdag 15 februari weer de volgende Coronapersconferentie, benieuwd wat dan de regels worden.
Voorlopig gelden de regels, incl. die voor de binnensporten zoals we deze vorige
week in ons bulletin presenteerden, ook komende week nog: “it is net oars!”.
Dan graag aandacht voor het bericht over de jaarlijkse Jeugd Sponsor Actie van
Poiesz, deze info staat op pagina 5!

Veel plezier met (het kijken naar) de Olympische Winter Spelen en mocht je dat
niet(s) interesseren dan toch veel plezier ... whatever-you-do!
Fijne week allemaal, maak d’r wat van met z’n allen, want alleen met z’n allen ...
... and remember:

stay safe, take care and (try to) …
DoskoActa
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 06
==================================== ========================
Schaatsen:
Ma. 07 feb. Trainingen: alle groepen
12
Mar.Cup(fin.) – Den Haag
07/13 Olymp. Spelen – Peking
-------------------------------------------------------------Di. 08 feb. .
Olympische Spelen:
03/20 Div. sporten – China
-------------------------------------------------------------Wo. 09 feb. Trainingen: ABC-jeugd
American Football:
Training tbv SchoolMovesVolley 13
SuperBowl - San Fransisco
Spelen: D1 (beker) (Woudsend)
-------------------------------------------------------------Do. 10 feb. Spelen: H1, D1, D3 (Franeker)
Veldrijden:
H3
(L’wden)
12
SP: Gavere – Belgie
13
X2O: Brussel – Belgie
Fluiten: Gerard Harmelink,
Joep de Jager, Luc vd Kolk
Wielrennen:
Tellen: Saapke Woudwijk,
10/13 Tour de la Provence – Fra
Sjoukje Uijthof
-------------------------------------------------------------Vr. 11 feb. Spelen: D2
(Bolsward)
-------------------------------------------------------------Voetbal:
Za. 12 feb. Spelen: MA1, MB1,
08/10 KNVB-beker
MB2
(Franeker)
N61, N51,
N41, N42
(St. Anna P.)
Fluiten: Hidde Frankena, Gerard Harmelink,
Nienke Bijlsma+Baudien Draaisma
Stef Mengerink (Groningen)
-------------------------------------------------------------Tennis:
Zo. 13 feb. WeekBulletin 13-27
05/13 ABN-AMRO - Rotterdam
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Beste leden
We zijn blij dat DoskoActa weer is geselecteerd om deel te nemen aan de
Poiesz Jeugd Sponsor Actie.
Daarom vragen we iedereen weer om sponsormunten te sparen voor onze club.
Deze sponsormunten krijg je bij:
. de Poiesz-boodschappen bij elke € 10,00
. bij sponsorproducten
. en speciale week-, fruit- en bakkerij aanbiedingen
De 17e Jeugd Sponsor Actie duurt 8 weken en loopt van
maandag 14 februari tot en met zondag 10 april
Helaas kunnen we vanwege de omstandigheden geen actie houden in de supermarkt.
Wel zullen we de aanbiedingen etc delen via social media.

Doe mee en steun onze volleybal vereniging!
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
We worden behoorlijk geconfronteerd met wedstrijd-afzeggingen, maar dat was te
verwachten. Het is daarom dat de Nevobo nu toch maar nadrukkelijk aan het kijken is
naar de optie om de kompetities zo hier en daar door te gaan trekken in de maand mei.
Wat DoskoActa betreft hoeft dit geen probleem te zijn: we trainen immers toch altijd
in mei nog door en Optisport verleent ook de volle medewerking hier in.
De eerste wedstrijden staan al gepland voor eind april en in mei!!!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Zodra de wijzigingen (weer) van incidentele aard zijn worden deze weer op deze
plaats vermeld. Voor nu: kijk op de Nevobo-site en/of -app!

Wedstrijdsecretariaat – uitslagen

VoVeSa-H1
Heren-3

- Heren-1
- Joure-H3

uitgesteld
uitgesteld

SVT-D1
VoVeSa-D3
Dames-2
vc058-D8

- Dames-1
- Dames-2
- DSVS-D1
- Dames-3

uitgesteld
uitgesteld
1-3 (16-25,18-25,25-20,18-25)
4-0 (25-10,25-20,27-25,25-18)

Meisjes-A1
Sneek-MA3

- Sneek-MA1
- Meisjes-A2

0-4 (19-25,15-25,12-25,12-25)
4-0 (25-14,25-21,26-24,25-18)
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Wedstrijdscretariaat – teams
Senioren Heren
Heren-1
VoVeSa-H1 – DoskoActa-H1: uitgesteld
Corona sloeg hier toe.
DoskoActa-H1 – De Griffioen-H1
Destijds in Wolvega nipt verloren ... nu maar gas geven en scoren ...
Heren-2
DoskoActa-H2 - Terherne-H1: uitgesteld
Komende week vrij.
Heren-3
DoskoActa-H3 – Joure-H3: uitgesteld
Helaas ... op een laat moment kwam Corona om de hoek kijken.
vc058-H9 – DoskoActa-H3
Geen idee over de ‘kracht’ van deze blauw-witten ... laten we hunnie maar met een
nederlaag zitten ...

Senioren Dames
Dames-1
SVT-D1 – DoskoActa-D1: uitgesteld
Corona ook hier van oorzakelijk verband.
WISKY-D1 – DoskoActa-D1 (beker)
Woensdagavond in Woudsend in de volgende bekerronde zou best wel eens alweer
een ronde verder kunnen gaan betekenen ... of zijn wij nu TE optimistisch? Nee toch?
DoskoActa-D1 – Oerterp-D1
En dan nog geen 24 uur later alweer het volgende potje ... poeh!
Eerder in Ureterp verloren van deze topper ... stuur ze nu maar naar huis met veel
onderling gemopper ...
DoskoActa Weekbulletin 13-26
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Dames-2
VoVesa-D3 – DoskoActa-D2: uitgesteld
DoskoActa-D2 – DSVS-D1: 1-3
Thuis, tegen de koploper, zat een stunt er helaas niet in, maar toch wel een punt
binnen gehaald ... en zulke puntjes tellen ook mee!
Bolsward-D5 – DoskoActa-D2
Thuis gewonnen van deze nummer 5 ... houden wij ze vrijdag weer van ons lijf? ...
Dames-3
vc058-D8 – DoskoActa-D3: 4-0
Dit liep anders dan onze prognose “worden spannende 4 sets” ... alleen in de 3e set
konden ‘we’ aanspraak maken op meer, maar helaas! Dan komende week maar met:
DoskoActa-D3 – Leevoc-D4
Toen in Leeuwarden een gelijk-spel ... maar deze keer pakken wij de winst dus wel?...

Senioren Recreatie
Mix-Recreatie-1
Net als vorige week ... ook komende week vrij.

Junioren A-jeugd

Meisjes-A1
DoskoActa-MA1 – Sneek-MA1: 0-4
Wij spraken vorige week van ‘een uitdaging’, het was meer dan dat:
“Ze (Sneek-MA1) zijn een maatje te groot ... maar onze meiden hebben goed hun
best gedaan” ... zo werden de naakte feiten weergegeven ... da’s duidelijk dus.
DoskoActa-MA1 – Sudosa-Desto-MA1
Een oude bekende die we in de Hoofdklasse de baas waren ... dus laten we deze klus
maar weer precies zo klaren! ...
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Meisjes-A2
Sneek-MA3 – DoskoActa-MA2: 4-0
Het debuut in de Hoofd-klasse bleek een meer dan pittige ... zo wijzen de cijfers uit:
“Helaas, MA2 redt het niet tegen Sneek. Een set was verdiend geweest, maar uiteindelijk zonder punten naar huis” ... was de constatering, maar wel jammer van
(voooral) die 3e set
Bolsward-MA1 – DoskoActa-MA2
En weer een pittige opdracht ... en dus tonen onze meiden hun volley-kracht! ...
Junioren B-jeugd
Meisjes-B1
Na een weekje vrij:
DoskoActa-MB1 – Heecherop-MB1
14 Dagen geleden hadden ‘we’ weinig kans ... hooste tijd voor een revanche!? ...
Meisjes-B2
Na een weekje vrij:
DoskoActa-MB2 – vc058-MB1
De Leeuwarder’ dametjes zijn goed begonnen ... maar in Franeker hebben ze nog
(lang) niet gewonnen! ...
Junioren C-jeugd
Mix-C1
Na een weekje vrij:
SVM-XC1 – DoskoActa-XC1
Naar de NOP (NoordOost-Polder) ga je niet voor nop ... ‘wij’ halen daar wat punten
op! ...
Cool Moves Volley
Onze CMV-teams spelen zaterdagochtend hun 1e toernooi in de voorjaarsreeks in
Sint Anna Parochie (sporthal Bildtse Slag).
Wij hebben vergeleken met de Najaarskompetitie nu een (1) team meer en wel op
niveau 6 ... het hoogste niveau.
DoskoActa Weekbulletin 13-26
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Het programma staat helemaal in de bijlage WeekProgramma, hier een korte versie:
N6.1 (niveau 6)
Speelt tegen Buitenpost, Tijnje, Oer ’t Net (uit Ee) en ODS (uit Beetsterzwaag)
N5.1 (niveau 5)
Speelt tegen Buitenpost, ODS, vc058-1 en -2 (uit Leeuwarden)
N4.1 (niveau 4)
Speelt tegen DOS (uit Kolummerzwaag), VoVeSa (uit St. Anna P.), Tijnje en vc058
N4.2 (niveau 4)
Speelt tegen DOS, vc058-2, JMC (uit Marum) en Havot (uit Hallum)

Succes allemaal en veel plezier!

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Scheidsrechters
Stef Mengerink
Hidde Frankena
Gerard Harmelink

zaterdag
zaterdag
donderdag
zaterdag
donderdag
donderdag

Joep de Jager
Luc van der Kolk
Nienke Bijlsma
+ Baudien Draaisma zaterdag
Tellers
Saapke Woudwijk
Sjoukje Uijthof

donderdag
donderdag
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Donitas-D2
Meisjes-A1
Heren-1
Meisjes-B1
Dames-1
Dames-3

vs. Wevo 70-D1
vs. Sudosa-Desto-MA1
vs. De Griffioen-H1
vs. Heecherop-MB1
vs. Oerterp-D1
vs. Leevoc-D4

1ediv
Top
1e kl.
1e kl.
1e kl.
3e kl.

Meisjes-B2

vs. vc058-MB1

1e kl.

bij Heren-1
bij Dames-1

10

Weekbulletin Jaargang 13
Nummer 26

Franeker

zondag 6 februari 2022

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

Onze scheidsrechters en (vaste) tellers hebben afgelopen week het arbitrage-overzicht
via de mail ontvangen, ook hier zullen nog de nodige wijzigingen plaats vinden, maar
dat zal allemaal zijn weg wel weer vinden.
Alle arbitrage-mensen: alvast bedankt! ... want zonder jullie geen kompetitie!

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

Donderdag

Zaterdag

10 feb.

Opbouwen
Afbouwen

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

5 feb.

Opbouwen
Afbouwen

MB2
MB1

Technische Commissie
.

Ledenadministratie
Opzeggingen:
. Marik de Ruiter
. Felina Veenstra
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Meisjes-A3
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Veld-2
--------D1
H1

Veld-3
--------D3
D3

MA1
MA1

nvt
nvt
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Bijlages
DoskoActa Weekprogramma.xls

(let op: 2 tabbladen!)

En dan nog even dit ... zomaar gezien in een winkelschap ...

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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