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Beste volley-vriend(inn)en ...
zo ... we zitten inmiddels in de lente en in de zomertijd, normaal gesproken zouden we
dan ook al bijna aan het einde van de kompetitie zitten, maar ... we ‘hobbelen’ dit jaar
nog even lekker door tot en met zaterdag 21 mei.
De Nevobo komt deze week met nieuws omtrent de afwikkeling van de huidige kompetities en ook (nu al!) met nieuws over de 2022-2023 kompetitie ... lezen!

Denk om de Poiesz-actie (filiaal bij het station)!
We waren inmiddels gezakt (!) maar de 4e plaats (van de 8) met 24.183 muntjes,
maar gelukkig weer (nipt) 3e met 25.403 muntjes.
We moeten er z’n allen ‘even’ aan trekken mensen ... kom op!
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 13-33
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Agenda
DoskoActa
====================================
Ma. 28 mrt. Trainingen: alle teams/groepen
.
------------------------------------------------------------Di. 29 mrt. .
------------------------------------------------------------Wo. 30 mrt. Trainingen: ABC-jeugd
.
------------------------------------------------------------Do. 31 mrt. Spelen: D2
(Franeker)
D1
(Minn’ga)
H1
(L’wden)
Fluiten: Hidde Frankena
-------------------------------------------------------------

Vr. 01 apr. Spelen: H2
H3
MB2

(Sport)kalender
Week 13
========================
Voetbal:
28/29 WK: play-offs Europa
29
Ned. – Duitsland (vr.)

30
02
03

Wielrennen:
Dwars d. Vlaanderen - Bel
GP M. Indurain
- Spa
Ronde v. Vlaanderen - Bel

03

MotoGP:
GP Argentinie

(Koudum)
(Joure)
(Balk)
Loting Wk - Qatar

------------------------------------------------------------Za. 02 apr. Spelen: MA1, XC1
(Franeker)
MA2
(Koudum)
MB1
(Hommerts)
Fluiten: Gerad Harmelink,
Puck Wever + Nienke Bijlsma
------------------------------------------------------------Zo. 03 apr. WeekBulletin 13-34
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Afronding 2021-2022 kompetitie
Per 15 maart is de stand-berekening aangepast naar berekening op quotiënt, zowel op
de website als in de volleybalapp.
De getoonde stand ziet er nu uit als volgt:
- Senioren- en recreanten-competities
o Geen kampioen-bepaling
o Geen degradatie of PD (eerder getoonde lijnen zijn weggehaald)
o Het team met het beste quotiënt staat bovenaan
- Jeugd- en CMV-competities
o Wel kampioen-bepaling
o Geen degradatie of PD (geen verandering t.o.v. vorige seizoenen)
o Het team met het beste quotiënt is kampioen (uitgezonderd de teams die buiten
mededinging meedoen)
Het kan voorkomen dat er achter een team in de standenlijst staat: “1x wordt niet
gespeeld”. Dit houdt in dat er één wedstrijd van het team niet meer gepland kan
worden en dat deze is komen te vervallen; uiteraard als er meer wedstrijden vervallen
dan zal er ook een hoger aantal vermeld worden.

Bericht 2022-2023 kompetitie
Terwijl er nog volop gespeeld wordt is de Nevobo achter de schermen al weer bezig
met het volgende seizoen. Een seizoen waarin we hopen dat de competitie weer
‘normaal’ gespeeld kan worden.
Hier informeren wij jullie alvast over een aantal zaken voor de volgende competitie
(zie volgende pagina).
DoskoActa Weekbulletin 13-33
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Start competitie 2022-2023:
de eerste speelweek van de regionale competitie is komend seizoen week 37 (dit is de
week van 12 tot en met 18 september).
Aantal te spelen sets:
in alle (regionale) senioren- en ABC-competities wordt hetzelfde aantal sets gespeeld,
nl. 4+1 (4 sets en bij gelijke stand een 5e set). Het voorstel hiertoe is door de Bondsraad aangenomen.
Waarom deze reglementswijziging?
De laatste jaren vragen steeds meer teams in de lagere klassen om langere wedstrijden. Vanwege deze toenemende vraag is er in het seizoen 2019-2020 gestart met een
paar pilotpoules die 4+1 sets gingen spelen. De reacties waren positief en de verzoeken namen toe. Daarom werden ook afgelopen seizoen meerdere poules gevormd in
de lagere klassen die meer dan 3 sets speelden. In de zogeheten grensgebieden werd
het al steeds moeilijker om optimale poules te vormen, vanwege de verschillen in het
aantal te spelen sets. De Nevobo vindt het juist van belang om dit te harmoniseren,
om vanuit een stabiele basis verder te werken aan de professionalisering en flexibilisering van het aanbod. Kans op flexibel aanbod is het grootst als er geen belemmeringen meer zijn door dit soort verschillen.

Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Nevobo-bericht
In aansluiting op voorgaand bericht kunnen we stellen dat eea. dus enkele consequenties zal gaan hebben:
financieel: we moeten de zaal langer inhuren
wedstrijdschema: donderdags moeten we 2 ‘lange’ wedstrijden achter elkaar plannen
waardoor we “een vroege en een late shift gaan krijgen”
(zoals nu bij Dames-1 en Heren-1)
Nb: de recreanten-kompetitie blijft standaard 4 sets!
DoskoActa Weekbulletin 13-33
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Vrijdagavond wedstrijden:
Liefst drie van onze teams spelen a.s. vrijdagavond 1 april ... en da’s geen grap ☺:
Heren-2 gaat naar Koudum (Oeverzwaluwen), Heren-3 speelt in en tegen Joure en
Meisjes-B1 reist naar Balk (DBS).

Vrij komende week:
Dames-3, Mix-Recreatie en de CMV’s (N61, N51, N41 en N42).

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Nog eventueel vast te stellen:
H1: VoVeSa-H1 - DA-H1
D2: VoVeSa-D3 - DA-D2
D2: S.Switters-D3 - DA-D2
D1: DA-D1
- DOS(K)-D1

DoskoActa Weekbulletin 13-33
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Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
Senioren - heren
DoskoActa-H1
DoskoActa-H2
ODS-H2

- DoskoActa-H3

vrij
vrij
2-1

Senioren - dames
DoskoActa-D1
AVC-D5
DoskoActa-D3

- DOS(K)-D1
- DoskoActa-D2
- vc058-D8

afgelast
4-0
(25-22,27-25,25-19,25-17)
1-3
(15-25,08-25,25-17,21-25)

Senioren - recreatie
DoskoActa-XR1

(25-16,26-28,25-14)

vrij

Junioren - A
Sneek-MA1
DoskoActa-MA2

- DoskoActa-MA1
- Bolsward-MA1

3-1
2-3

(25-16,25-10,18-25,25-04)
(25-18,20-25,25-12,20-25,09-15)

Junioren - B
SVM-B1
DoskoActa-MB2

- DoskoActa-MB1
- Sw.Switters-MB2

3-2
1-3

(25-16,20-25,19-25,25-21,17-15)
(25-21,20-25,13-25,22-25)

Junioren - C
DoskoActa-XC1

vrij

CMV
DoskoActa-N61
DoskoActa-N51
------------------------- ------------------------Tijnje.61
__-__? ODS.51
23-21
Oer’t Net.61 19-28 vc058.52
13-35
ODS.61
17-31 vc058.51
17-36
Tonevido.61 26-24 SVT.51
22-18
------------------------- ------------------------4-4
4-4

DoskoActa-N41
------------------------VoVesa.41 24-21
Tijnje.41
19-28
vc058.41
32-14
DOS(K).41 32-15
------------------------4-6

DoskoActa Weekbulletin 13-33
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Wedstrijdscretariaat – teams
Senioren Heren
Heren-1
Na een weekje vrij-af staat er nu op het menu:
Leevoc-H2 – DoskoActa-H1
Dit lijkt ons nou niet onoverkomelijk, maar dat dachten we eerder ook bij SCS,
maar ... toch maar met de winst naar huis toe heren?
Heren-2
Kijken of na een week vrij de accu weer opgeladen is voor:
Oeverzwaluwen-H5 – DoskoActa-H2
Vrijdagavondpotje in de SudWestHoek waarbij de teams waarschijnlijk aardig
gelijkwaardig aan elkaar zullen zijn ... valt het kwartje onze kant op?
Heren-3
ODS-H2 – DoskoActa-H3: 2-1
Onze mannen deden wat wij stelden ‘minimaal een punt terug pakken’ ... en da’s knap
werk gezien de cijfertjes in die 2e set ... meer van dit!
Joure-H3 – DoskoActa-H3
Op vrijdagavond naar sporthal SportFUN ... wij zouden zo zeggen: have FUN! ...
enne ... probeer gelijk wat punten mee terug te nemen?
Senioren Dames
Dames-1
DoskoActa-D1 – DOS(K)-D1: afgelast
Daar kwam dus niets van terecht ‘doordenderen’ ... want de dames uit Kollumerzwaag
konden geen team op de been brengen, het volle wedstrijdprogramma laat inhalen ook
niet meer toe, ergo ... wedstrijd vervallen verklaard!
SBO-D1 – DoskoActa-D1
Wij denken dat de dames van Minnertsga minder sets/punten pakken dan onze dames
DoskoActa Weekbulletin 13-33
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en dus blijven ‘we’ bovenin meedraaien ... mooi toch?
Dames-2
AVC-D5 – DoskoActa-D2: 4-0
Onze prognose “een spannend potje vrijdagavond in Akkrum” lijkt qua uitslag niet te
zijn bewaarheid, maar wanneer je de setstanden bekijkt ... dus wel! Zoals wij dachten
“de teams ontlopen mekaar niet zoveel” kwam dus aardig uit, helaas wilde het kwartje
net niet onze kant op vallen ... sh*t!
DoskoActa-D2 – vc058-D4
Dit wordt weer een stevig potje, een uitdaging zogezegd, maar ‘we’ hebben niks te
verliezen, dus verras ons maar?
Dames-3
DoskoActa-D3 – vc058-D8: 1-3
Wij voorspelden al ‘een pittig klusje’ en dat werd het dus ook: “Dames-3 knokt zich
knap terug na matige start en sleept er nog bijna een gelijkspel uit, maar komt aan
eind van de 4e set net tekort” ... is het toch wel hoopgevende kommentaar ... prima!
En invaller-scheidsrechter Eline van Marrum floot een prima wedstrijd getuige de
complimenten van beide teams ... mag ook wel eens gezegd worden: DANK!
Komende week vrij!
Senioren Recreatie
Mix-Recreatie-1
Komende week (weer) vrij!
Eerstkomende wedstrijd is vrijdag 8 april in Langweer (LVVO).
Junioren A-jeugd
Meisjes-A1
Sneek-MA1 – DoskoActa-MA1: 3-1
Tegen de gedoodverfde titelkandidaat hoopten wij op “dat we voor punt(en) gaan” ...
en zie daar: we pakten d’r ene! En brachten daarmee de spanning aan de top tot een
kookpunt (Sneek-MA1 versus Sneek-MA2) ... mooi gedaan (van onze) dames!
Kort kommentaar vanaf de rand van het veld: “Toch een setje gepakt” ... mooi hoor!
DoskoActa-MA1 – Flash/Veendam-MA1
Kunnen onze jongedames revanche nemen voor de nederlaag eerder in Veendam?
Wij denken dat er punten in Franeker blijven ... toch?
DoskoActa Weekbulletin 13-33
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Meisjes-A2
DoskoActa-MA2 – Bolsward-MA1: 2-3
Wij zeiden “tegen deze toppers ... we zien wel waar het schip strandt!” ... maar het
werd een echte topper!
“MA2 speelt weer uitstekende wedstrijd tegen koploper Bolsward, haalt meer
(wedstrijd)punten, maar verliest wederom in de 5e set” ... zo kwam bij ons binnen ...
al-met-al een prima prestatie!
Oeverzwaluwen-MA1 – DoskoActa-MA2
Hier liggen naar ons idee vette kansen op winst, maar de teams ontlopen elkaar qua
stand niet eens zoveel ... spannend potje?
Junioren B-jeugd
Meisjes-B1
SVM-MB1 – DoskoActa-MB1: 3-2
De reis naar de NO-polder (Marknesse) werd inderdaad niet voor niets gemaakt: in
extremis werd in de 5e set met het kleinst mogelijke verschil (na verlenging) helaas
het onderspit gedolven, maar ‘we’ doen volop mee voor de 2e plaats:
“MB1 verliest met 3-2 in Marknesse, maar ze hebben goed gespeeld en het was een
spannende wedstrijd ....” daar hebben wij niets aan toe te voegen.
Far Ut-MB1 – DoskoActa-MB1
Gezien de kompetitie-ranglijst kan ook dit weer een uitermate spannend gebeuren
opleveren in ‘de Hommerts’ ... met ‘ons’ als winnaar?
Meisjes-B2
DoskoActa-MB2 – Swette Switters-MB2:1-3
De uitdaging om een beter resultaat te halen dan vorige keer werd door onze jeugdige
dames aangenomen: “Het waren spannende sets en eindelijk wist MB2 een puntje te
halen in de hogere klasse. Ze speelden veel sterker dan de vorige wedstrijden en
waren daardoor erg aan elkaar gewaagd” ... was het binnenlopende kommentaar.
Kijk ... daar kunnen we mee verder ... zo doorgaan dames!
DBS-MB1 – DoskoActa-MB2
Op vrijdagavond naar Balk en dan tegen een tegenstander waar eerder thuis van werd
verloren, kijk ... da’s weer een uitdaging! ‘Wij’ gaan d’r alles aan doen om het
weekend goed te laten beginnen!

DoskoActa Weekbulletin 13-33

10

Weekbulletin Jaargang 13
Nummer 33

Franeker

zondag 27 maart 2022

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

Junioren C-jeugd
Mix-C1
Na een weekje geen wedstrijd komende zaterdag de return van de topper:
DoskoActa-XC1 – Punt Ut-XC1
Door ‘onze’ overwinning op en bij Punt Ut van 2 weken geleden staan we nu als de
nummers 1 en 2 weer tegenover elkaar ... spanning en sensatie ... komt dat zien!
Cool Moves Volley
Afgelopen zaterdag werd er gespeeld in Beetsterzwaag!
Alle uitslagen staan al eerder vermeld in dit bulletin, hier de ‘karakteristieken’:
N61
Speelde tegen Tijnje, Oer ’t Net, ODS en Tonevido.
En de trent werd inderdaad doorgetrokken ... deze keer zelfs een sprongetje naar 4
punten ... de gang zit er in! Goed werk!
N51
Speelde tegen ODS, vc058-1, vc058-2 en SVT.
De trent om “elke keer 2 punten meer” te scoren kwam ook hier uit, ook het
sprongetje naar 4 punten ... dus ook de gang d’r in! Mooi werk!
N41
Speelde tegen VoVeSa, Tijnje, vc058 en DOS(K).
Zelfde rijtje tegenstanders als laatste keer, zelfde resultaten als toen, oftewel ...
wederom 6 punten erbij! Prima werk!
N42
Speelde tegen vc058, JMC, Havot en SVT.
De klapper van de week: alles gewonnen ... en dus liefst 8 punten aan het toaal toe te
voegen! Beter kunnen we niet bedenken ... chapeau!
Nb: de CMV-uitslagen zijn door DoskoActa zelf verzameld, ze zijn nog niet op de
Nevobo-site/app te zien, zal wel weer maandag worden
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Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Scheidsrechters
Hidde Frankena
Gerard Harmelink
Puck Wever +
Nienke Bijlsma

donderdag
zaterdag

Dames-2
Meisjes-A1

- vc058-D4
2e kl.
- Fl./Veendam-MA1 Top.-kl.

zaterdag

Mix-C1

- Punt Ut-XC1

2e kl.

Tellers
.
Aspirant-scheidsrechters
Afgelopen week hebben wij onze arbitrage het schema toegezonden voor de rest van
dit seizoen, met daarin ook al de toewijzijngen voor onze 6 aspirant-scheidsrechters
(de meisjes uit MB1) die elk een wedstrijd mee konden lopen met een ervaren iemand
maar dit doen we nog maar even niet: eerst wordt er binnenkort voor hen een avond
georganiseerd waar we het scheidsrechtersgebeuren-in-de-praktijk uit de doeken doen.
Wellicht bestaat hiervoor meer belangstelling, dan even kontakt opnemen met Ronald
Fennema of Joost Tiemersma.

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

Donderdag

31 maart

Opbouwen
Afbouwen

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

Zaterdag

02 april

Opbouwen
Afbouwen

XC1
MA1

DoskoActa Weekbulletin 13-33
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Veld-3
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nvt
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Technische Commissie
.

Ziekenboeg (langdurig afwezig)
Geen mutaties binnen gekregen.

Ledenadministratie
Opzegging: Hieke van der Bent

- Recreatie

Bijlages
Weekprogramma
DoskoActa Weekbulletin 13-33
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En dan nog even dit ... even sportief (bezig) zijn ...

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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