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Beste volley-vriend(inn)en ...
op de pagina’s 4 tem. 6 legt de Nevobo nog eens, aan de hand van ‘vraag en
antwoord’, uit hoe wij dit seizoen gaan uitspelen ... en waarom.
Er werden afgelopen week hier en daar wat inhaalduels vastgesteld, ook voor
komende week al ... zie verderop in deze editie en op de Nevobo-site/app!
Wat ‘ons’ volleybal betreft:
zonder andere teams tekort te willen doen springt eruit deze week:
. eerste overwinning in de Hoofdklasse van Meisjes-A2
. Meisjes-B1 neemt binnen een week revanche
. Dames-3 gaat binnen 4 dagen een afgelaste wedstrijd inhalen
. N4.1 en N4.2 blijven verrassend goed presteren

Denk om de Poiesz-actie (filiaal bij het station)!
Stand vrijdag 11 maart: 3e plaats (van de 8) met 19.477 muntjes.
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
DoskoActa Weekbulletin 13-31
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 11
==================================== ========================
Ma. 14 mrt. Trainingen: alle teams/groepen
Spelen: Dames-1
(Holwerd)
Dames-3
(Franeker)
Fluiten: Hidde Frankena
Voetbal:
------------------------------------------------------------- 15/16 Champions League
Di. 15 mrt. Spelen: MB2
(H’veen) 17
Europa + Conf. League
------------------------------------------------------------Wo. 16 mrt. Trainingen: ABC-jeugd (kaatshal!)
Schaatsen:
Gemeenteraadsverkiezingen
16
Zilveren Bal - Leeuwarden
------------------------------------------------------------- 18/20 WK Shorttrack - Montreal
Do. 17 mrt. Spelen: H2,H3,D2,XR1 (Franeker)
H1,D1
(Drachten)
Fluiten: Hidde Frankena, Sybout Zeinstra, Gabriella v Marrum,
Yvonne Canrinus + Nynke Steenstra
Tellen: Wouter Zeilmaker
------------------------------------------------------------Formule 1:
Vr. 18 mrt. .
20
GP Bahrein
------------------------------------------------------------Za. 19 mrt. Spelen: MA1
(Franeker)
XC1
(Blauwhuis)
MotoGP:
Fluiten: Gerad Harmelink
20
GP Indonesie
Stef Mengerink (Koog a/d Zaan)
------------------------------------------------------------Wielrennen:
Zo. 20 mrt. WeekBulletin 13-32
16
Nokere Koerse
- Bel
16
Milaan-Turijn
- Ita
17
GP Denain
- Fra
18
Bredene-Koksijde - Bel
19
Milaan-San Remo
- Ita
20
Tour of Hainan
- Chn
DoskoActa Weekbulletin 13-31
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Q&A restant seizoen 2021-2022
Naar aanleiding van het bericht van afgelopen donderdag zijn er reacties en
vragen binnengekomen rondom het besluit restant seizoen 2021-2022. De
meestgestelde vragen hebben we verwerkt in een Q&A.
We hebben gemerkt dat er naar aanleiding van het bericht van afgelopen
donderdag reacties en vragen zijn rondom het besluit dat is genomen om niet tot
promotie, degradatie en kampioensbepalingen te komen in het seizoen 20212022. Graag geven we antwoord op de meestgestelde vragen om jullie zo mee te
nemen in ons genomen besluit.
Q&A restant seizoen 2021-2022
Waarom is de Nevobo tot dit besluit gekomen?
Op de eerste plaats, is dit een vervelend besluit om te nemen, waarbij we ons
realiseren dat er zowel argumenten voor als tegen zijn te formuleren. Echter, in
de afgelopen weken werd steeds duidelijker dat er sprake was van scheefgroei in
de competitie. Daar was natuurlijk al deels sprake van op het moment dat
duidelijk werd dat de competitie niet volledig uitgespeeld kon worden. Dat beeld
werd alleen groter doordat teams verschillend omgingen met de situatie die is
ontstaan als gevolg van corona. Zo zijn er teams die alles willen spelen om
degradatie te voorkomen, zijn er teams die noodgedwongen gebruik moeten
maken van spelers buiten het team, met als mogelijk gevolg een vergrote kans
op degradatie, en zijn er teams die op basis van quotiënt op promoveren stonden
en daardoor de mogelijkheid hadden om strategisch te kiezen welke wedstrijden
wel of niet gespeeld konden worden. Om verschillende redenen werd het dus
steeds lastiger om tot een min of meer eerlijke en evenwichtige uitkomst van de
competitie te komen.
DoskoActa Weekbulletin 13-31
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Daarnaast werd de operationele belasting voor verenigingen steeds groter.
Wedstrijdsecretarissen van verenigingen maakten overuren om de wedstrijden
ingepland te krijgen, om er vervolgens een dag voor de wedstrijd achter te komen
dat er alsnog wedstrijden uitvielen. Op dit moment staan er nog altijd enkele
duizenden wedstrijden open. Naast corona, was ook zaalbeschikbaarheid en
beschikbaarheid van de teams op inhaalmomenten een beperkende factor om
wedstrijden in te halen. In sommige gevallen was de oplossing om doordeweeks
op trainingsavondenwedstrijden in te halen, wat dan ook weer deels ten koste
gaat van trainingen van andere teams.
Met dit besluit willen we de druk van de ketel halen. De keuze om met invallers of
een krappere bezetting te gaan spelen is minder ingrijpend, waardoor wedstrijden
sneller door kunnen gaan. Daarnaast is het minder problematisch als wedstrijden
niet meer ingepland kunnen worden.

Waarom is dit niet eerder besloten, bijvoorbeeld in januari?
We kregen in de loop van januari en februari meer vragen binnen om de
competitie te beëindigen en werden de negatieve effecten en scheefgroei steeds
meer zichtbaar. Daarnaast hebben de versoepelingen van de invalbepalingen
niet het gewenste effect gehad.
Waarom niet alsnog promoveren en degraderen op basis van quotiënt?
We willen voorkomen dat teams degraderen als gevolg van de huidige situatie
die is ontstaan, terwijl zij qua prestaties wel nu op het niveau spelen waar ze
thuishoren.
Waarom wel beker en geen competitie?
De hoeveelheid bekerwedstrijden is minimaal in vergelijking met de
competitiewedstrijden. Bovendien is er in de beker geen sprake van scheefgroei,
zoals bij de competitie nu wel het geval is.
Wie maken onderdeel uit van de besluitvorming?
De leden van de Bondsraad is om input gevraagd. Op basis van deze input heeft
het directieteam een voorstel geformuleerd en voorgelegd aan het Bondsbestuur.
Het Bondsbestuur heeft vervolgens in samenspraak met de directie het besluit
genomen.

DoskoActa Weekbulletin 13-31
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Waarom wordt er wel een enquête uitgezet voor het verlengen van het seizoen
en niet voor deze beslissing?
Om de competitie te kunnen verlengen zijn we ook afhankelijk van de
beschikbaarheid van zalen en de medewerking van verenigingen en vrijwilligers.
Om die reden is ook geïnventariseerd onder de verenigingen wat de
mogelijkheden zijn.
Kan dit besluit nog worden teruggedraaid?
Het besluit is door het bestuur genomen. Dit zal niet teruggedraaid worden.
Tot wanneer duurt de competitie dit seizoen?
Zoals eerder is gecommuniceerd kan er doorgespeeld worden tot en met 21 mei.
We willen daarmee ruimte bieden om in ieder geval zo veel als mogelijk
wedstrijden te spelen. Het is niet verplicht om na 1 mei te spelen. Dat spreken
teams met elkaar af.
Hoe zit het nu met inschrijvingen voor volgend jaar?
Over de inschrijving volgt later deze maand meer informatie. Bij de indeling van
de poules Topdivisie tot en met promotieklasse zullen de rechten worden
gehanteerd zoals die ook voor het huidige seizoen van toepassing waren. Voor
de eerste klasse en lager is sprake van vrije inschrijving. Hier kan dus bij de
inschrijving van teams eventueel een ander niveau worden aangegeven dan
waar teams dit seizoen voor zijn ingedeeld.
Gaat dit ten koste van het niveau in de poules volgend seizoen?
Zoals hierboven aangegeven is in de eerste klasse en lager sprake van vrije
inschrijving. Daarop zal dit dan ook geen effect hebben. Daarnaast wordt de
stand op basis van quotiënt gebruikt om de opvullingsvolgorde te bepalen.
Teams kunnen dan promoveren indien er een plek vrijkomt.
Begrip voor teleurstelling
We begrijpen de teleurstelling die momenteel heerst bij een aantal teams. Mocht
je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, laat het ons weten.
Onze competitie medewerkers staan voor je klaar.
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Dames-1
Door de vele veranderingen en dus het alsnog (ver-)plaatsen van wedstrijden in het
programma waren wij afgelopen week genoodzaakt om ons Dames-1 terug te trekken
uit de (1/8e finales van de) beker.Wij konden om meerdere redenen met tegenstander
Rouveen geen datum vinden om deze wedstrijd voor 20 maart in Staphorst te spelen.
Dit is natuurlijk verrekte jammer maar e.e.a. moet natuurlijk wel ‘beheersbaar’ blijven
waarbij wij willen waken voor overbelasting, er moet nog genoeg ingehaald worden,
om te beginnen morgenavond (maandag 14 maart) in Holwerd (was eerst Dokkum)
tegen SVT (Ternaard)!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
D1: Rouveen-D2 - DA-D1:
D1: DFS-D1
- DA-D1:
D1: SVT-D1
- DA-D1:
D3: UDI-D2
- DA-D3
MB2: OPM-MB1 - DA-MB1:
Nog vast te stellen:
H1: vc058-H4
- DA-H1
H1: VoVeSa-H1 - DA-H1
D2: VoVeSa-D3 - DA-D2
D2: S.Switters-D3 - DA-D2
DoskoActa Weekbulletin 13-31

DoskoActa-D1 teruggetrokken
(beker)
naar
maandag 11 april
naar a.s. maandag 14 maart (Holwerd)
naar a.s. maandag 14 maart (Franeker)
naar a.s. dinsdag 15 maart
wacht op voorstel tegenstander
idem
idem
idem
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Wedstrijdsecretariaat – uitslagen
DoskoActa-H1
AVC-H4
DoskoActa-H3

- AVC-H3
- DoskoActa-H2

3-1 (25-12,25-14,25-15,22-25)
1-2 (22-25,20-25,25-15)
vrij

DoskoActa-D1
Leevoc-D3
UDI-D2

- Grouw-D1
- DoskoActa-D2
- DoskoActa-D3

4-0 (25-23,25-20,25-13,25-22)
4-0 (25-16,25-12,25-14,25-20)
uitgesteld (a.s. maandag in Franeker!)

DoskoActa-XR1

vrij

Flash/Veendam-MA1 - DoskoActa-MA1
Far Ut-MA1
- DoskoActa-MA2

4-0 (25-22,25-20,25-18,25-18)
1-3 (20-25,22-25,21-25,25-22)

DoskoActa-MB1
DoskoActa-MB2

3-1 (17-25,25-21,25-22,25-21)
0-4 (23-25,14-25,06-25,19-25)

- Joure-MB1
- DBS-MB1

DoskoActa-XC1
DoskoActa-N61
Tonevido-61 15-30
Buitenpost-61 23-23
Tijnje-61
26-27
Oer ’t Net-61 24-26
Dag
Totaal

vrij
DoskoActa-N51
SVT-51
17-09
Buitenpost-51 19-24
ODS-51
15-26
vc058-52
16-21

4-1
6e 8-1

DoskoActa Weekbulletin 13-31
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4-2
7-2

DoskoActa-N41
VoVeSa-41 28-17
Tijnje-41
21-15
vc058-41
38-07
DOS(K)-41 21-23

DoskoActa-N42 .
SVT-41
28-23
DOS(K)-42 21-20
vc058-42
18-19
JMC-41
30-13

4-6
7-10

4-6
2e 7-10

2e
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Wedstrijdscretariaat – teams
Senioren Heren

Heren-1
DoskoActa-H1 – AVC-H3: 3-1
Onze pronose “geen 5 sets denken wij” was de juiste ... mooie 4 punten voor onze
heren en een stevige 5e plaats in de kompetitie-stand ... prima!
SCS-H1 – DoskoActa-H1
Gezien de resultaten tot nu toe denken wij aan een overwinning, in ieder geval gaan
‘we’ punten halen in Drachten!

Heren-2
AVC-H4 – DoskoActa-H2: 1-2
Zoals wij al dachten “wij’ gaan scoren!” komt ook uit ... en dat op een vrijdagavond
en dat zal de komende weken vaker dienen te gebeuren: vrijdag en scoren: prima!
DoskoActa-H2 – AVC-H4
En dan binnen een week de return ... en in ieder geval dus de kans op revanche voor
de verliezer van afgelopen week ... maar de (meeste) punten maar thuis houden!

Heren-3
Na een weekje vrijaf:
DoskoActa-H3 – vc058-H9
Hier verwachten wij dat de punten in Franeker blijven ... niks minder!

DoskoActa Weekbulletin 13-31

9

Weekbulletin Jaargang 13
Nummer 31

Franeker

zondag 13 maart 2022

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

Senioren Dames
Dames-1
DoskoActa-D1 – Grouw-D1: 4-0
Wij gingen uit van “minimaal 4 punten” ... het zijn er dus 5 geworden en dat betekent
een hele mooie (maar ietwat vertekende) 2e plaats voor onze dames ... prima!
SVT-D1 – DoskoActa-D1
Op maandag inhalen in Dokkum tegen Ternaard ... is 3 tot 5 punten waard!
Laatste wijziging: Dokkum is Holwerd geworden!
Drachten-D2 – DoskoActa-D1
Net als Heren-1 gaan ook onze dames punten halen in Drachten ... wedden?

Dames-2
Leevoc-D3 – DoskoActa-D2: 4-0
Helaas ... ook deze keer geen punt(en) van de Leeuwarders kunnen pakken, nou ja ...
dan niet ... morgen gaat de zon weer op ... toch? En de focus nu maar op:
DoskoActa-D2 – Stasko-D1
De meeste sets/punten gaan naar onze thuisspelende dames ... let maar op!

Dames-3
UDI-D2 – DoskoActa-D3: uitgesteld
En weer naar Grouw, deze keer tegen de koploper (vanaf dag 1 al), nou ja ... niks te
verliezen dus: d’r veur! Helaas ... Corona bij UDI gooide roet in het eten, maar ...
UDI-D2 – DoskoActa-D3 wordt morgen (maandag) in Franeker ingehaald!
Donderdag vrij!

Senioren Recreatie
Mix-Recreatie-1
Na een vrije week deze keer:
DoskoActa-XR1 – LVC-XR1
Thuis tegen een van de toppers (uit Lemmer) van deze poule, wordt pittig maar onze
mix (dames en heren) heeft de gang d’r in, dus .... punten?

DoskoActa Weekbulletin 13-31
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Junioren A-jeugd

Meisjes-A1
Flash/Veendam-MA1 – DoskoActa-MA1: 4-0
Helaas ... geen punten mee op de lange terugweg van Veendam naar Franeker ... en
da’s niet leuk! Maar niet te lang bij stilstaan de blik op:
DoskoActa-MA1 – Captains***Kangeroe-MA1
Kon wel eens een leuke pot worden tegen de jongedames uit Hardenberg ... en
wellicht weten ‘wij’ hunnie een minder leuke terugreis te bezorgen? Doe maar!
Meisjes-A2
Far Ut-MA1 – DoskoActa-MA2: 1-3
Onze prognose “dat de meeste punten in dit potje naar Franeker zullen gaan!” kwam
uit al ontliepen de teams elkaar niet echt veel: prima prestatie en de eerste zege in de
Hoofdklasse!
Komende week vrij!

Junioren B-jeugd
Meisjes-B1
DoskoActa-MB1 – vc Joure-MB1: 3-1
De voorspelde “revanche voor de teams” werd door onze meisjes met verve genomen
al leek dat er na die 1e set niet op ... maar toch! Goed werk dametjes!
Komende week vrij!
Meisjes-B2
DoskoActa-MB2 – DBS-MB1: 0-4
Hier vroegen wij ons af “wie van de twee het beste smasht” en dat waren ‘wij’ helaas
niet ... want na het nipte verlies van de 1e set was het gedaan met onze meiden ... en
da’s gewoon jammer! Afijn ... weinig tijd om bij stil te blijven staan, want:
OPM-MB1 – DoskoActa-MB2
Op dinsdagavond in Heerenveen een inhaalwedstrijd spelen ... da’s weer heel wat
anders voor onze meiden (daarentegen zaterdag vrij), gaan we bij donker met punten
in de tas terug? Hope so!
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Junioren C-jeugd
Mix-C1
Na een weekje vrij is het nu tijd voor:
Punt Ut-XC1 – DoskoActa-XC1
Een TOPPER! ... mogen we wel zeggen! Benieuwd welk team de zenuwen het beste
de baas blijft daar in Blauwhuis zaterdag. Hoeveel punten gaan er in de tas naar
Franeker mee terug?

Cool Moves Volley
Afgelopen zaterdag (12 maart) dus het volgende toernooi en wel in Damwoude!
De uitslagen staan eerder vermeld in dit bulletin, hier de ‘karakteristieken’:
N61
Speelde tegen Tonevido (Jistrum), Buitenpost, Tijnje en Oer ’t Net (Ee).
Helaas alleen tegen Buitenpost een punt weten te scoren, het kan dus alleen maar
beter gaan volgende keer ... toch?
N51
Speelde tegen SVT (Ternaard), Buitenpost, ODS (B’sterzwaag) en vc058 (L’warden).
Na de winst op SVT verder geen punten kunnen halen, ook hier lijkt alleen maar
verbetering te kunnen optreden ... toch?
N41
Speelde tegen VoVeSa (St. Anna P.), Tijnje, vc058 (L’warden) en DOS (Koll.zwaag).
Drie keer winst en de laaste wedstrijd een nipt verlies ... da’s keurig hoor!
De tweede plaats in het klassement waarbij gewonnen werd van de nummer 1 ...
alle reden om omhoog te (blijven) kijken ... toch?
N42
Speelde tegen SVT (Ternaard), DOS (K’zwaag), vc058 (L’warden) en JMC (Marum).
Zelfde verhaal: drie keer winst waarbij winst op de nummer 1 resulteerdt in de tweede
plaats in de rangschikking: ook hier blijven we dus omhoog kijken ... toch?
Eerstvolgende toernooi: zaterdag 26 maart in Beetsterzwaag!
DoskoActa Weekbulletin 13-31
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Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Scheidsrechters
Stef Mengerink

zaterdag

Hidde Frankena

maandag
donderdag
Gerard Harmelink
zaterdag
Gabriella v Marrum donderdag
Sybout Zeinstra
donderdag
Yvonne Canrinus +
Nynke Steenstra
donderdag
Tellers
Wouter Zeilmaker

donderdag

Zaanstad-D1 - Pegasus-D1
(Koog ad Zaan) (Nijmegen)
UDI-D2
- DoskoActa-D3
Dames-2
- Stasko-D1
Meisjes-A1 - C*Kangeroe-MA1
MixRecr-1
- LVC-XR1
Heren-2
- AVC-H4

1e div.

Heren-3

- vc058-H9

3e kl.

Heren-2

- AVC-H4

3e kl.

3e kl.
2e kl.
Top-kl.
Recr.-kl.
3e kl.

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

Donderdag

17 maart

Opbouwen
Afbouwen

Veld-1
--------H2
H3

Zaterdag

19 maart

Opbouwen
Afbouwen

MA1
MA1

DoskoActa Weekbulletin 13-31
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Veld-2
--------D2
XR1

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

nvt
nvt

nvt
nvt
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Technische Commissie

Herhaalde mededeling
ABC-jeugd
Ivm. de Gemeenteraadsverkiezingen op woendag 16 maart kan er die dag niet
getraind worden in de sporthal.
Dit betekent voor de ABC-jeugd van DoskoActa, die normaliter woensdags van 17 tot
19 uur in de sporthal traint, dat er uitgeweken wordt naar de KAATShal met de
beperktere tijd van 18.30 tot 20.00 uur.
Via de groeps-apps zal gecommuniceerd worden van hoe laat tot hoe laat welk team
dan traint.
In welk gedeelte van de kaatshal we kunnen trainen wordt door de beheerder van
Optisport ter plaatse aangegeven!

Maandagtrainingen
Er moet maandagavond bij de trainingen zo hier en daar wat met velden geschoven
worden, dit ivm. de inhaalwedstrijd van Dames-3 op trainingsveld 4 en Dames-1 dat
niet traint (speelt inhaalwedstrijd in Holwerd).
De TC zal de relevante trainers hiervan op de hoogte stellen!

DoskoActa Weekbulletin 13-31
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Ziekenboeg

.

Ledenadministratie
.

Bijlages
Weekprogramma
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En dan nog even dit ... dochter-vader-liefde ...

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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