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Beste volley-vriend(inn)en ...
deze week openen we met alle eer voor de enige KAMPIOEN die DoskoActa deze
voorjaarskompetitie voort bengt: MIX-C1 ! GEFELICITEERD !!!

Mix-C1
Bijgaand het team bij de (wederom) gewonnen wedstrijd van j.l. zaterdag ...
met trainster en coach, helaas was Anna Lynn afwezig.
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 13-37
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Agenda
DoskoActa
(Mei-vakantie)
====================================
Ma. 25 apr. Trainingen: alle teams, behalve:
XC1 en CMV’s (trainen niet !!!)
Spelen: H2
(Terkaple)
------------------------------------------------------------Di. 26 apr. .
.
------------------------------------------------------------Wo. 27 apr. Koningsdag
Geen trainingen !!!
------------------------------------------------------------Do. 28 apr. Spelen: H1,H2,D1
(Franeker)
Fluiten: Gerard Harmelink, Joep de Jager,
Hidde Frankena
Tellen: Saapke Woudwijk, Sjoukje Uijthof,
Wouter Zeilmaker
------------------------------------------------------------Vr. 29 apr. .
.
------------------------------------------------------------Za. 30 apr. Spelen: MA1
(Hardenberg)
.
------------------------------------------------------------Zo. 01 mei WeekBulletin 13-38
.
-------------------------------------------------------------
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(Sport)kalender
Week 17
========================
Wielrennen:
26/01 Ronde van Romandie- Zwi
01
GP Frankfurt
- Dui
Voetbal:
26/27 Champions League
28
Europa
League
28
Conference League

01

MtotGP:
GP Spanje

27
01
01

Kaatsen Hoofdklasse:
Heren: DEL - Holwerd
Dames: DEL - Minnetsga
Heren: Afd. - Weidum
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Non-donderdag wedstrijden:
Komende week speelt Heren-2 twee keer, behalve op donderdag ook nog:
. Heren-2
maandagavond
in Terkaple
Einde kompetitie:
Zo langzamerhand zijn we begonnen aan de afronding van de kompetities.
Er zijn teams die zelfs al klaar zijn, maar ook teams die nog door moeten tot ver in de
maand mei. Houd dus het programma goed in de gaten ... in onze wekelijkse bijlage
of ‘gewoon’ op de Nevobo-app en/of -site!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Nog eventueel vast te stellen:
D2: VoVeSa-D3 - DA-D2
D2: S.Switters-D3 - DA-D2
XR1: LVVO-DR1 - DA-XR1

overleg gaande (dinsdag 10-05?)
overleg gaande (a.s. donderdag 28-04?)
overleg gaande (wacht op LVVO)

Gewijzigd:
D2: DA-D2

wordt niet meer gespeeld! (was: 28-04)

- UDI-D1
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Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
Senioren - heren
DoskoActa-H1
Punt Ut-H1
DoskoActa-H3

- RSO-H1
- DoskoActa-H2
- Joure-H3

3-1 (25-11,25-12,18-25,25-13)
2-1 (25-20,23-25,25-16)
0-3 (15-25,10-25,13-25)

Senioren - dames
DoskoActa-D1
DoskoActa-D2
DoskoActa-D3

- SBO-D1
- VVH-D2
- Leevoc-D4

1-3 (25-18,16-25,24-26,18-25)
1-3 (21-25,23-25,18-25,25-21)
2-2 (17-25,25-16,17-25,25-21)

Senioren - recreatie
HeVoC-XR1
- DoskoActa-XR1

3-1 (25-15,25-10,23-25,25-15)

Junioren - A
DoskoActa-MA1
DoskoActa-MA2

vrij
- Stanfries-MA1

4-0 (26-24,25-22,25-21,25-15)

Junioren - B
DoskoActa-MB1
vc058-MB1

- SVM-MB1
- DoskoActa-MB2

3-2 (25-11,08-25,27-25,20-25,17-15)
4-0 (25-07,25-16,25-09,25-10)

Junioren - C
DoskoActa-XC1

- SVM-XC1

3-1 (17-25,25-16,25-15,25-16)

CMV
DoskoActa-N61
DoskoActa-N51
DoskoActa-N41
DoskoActa-N42

klaar
klaar
klaar
klaar
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Wedstrijdscretariaat – teams
Senioren Heren
Heren-1
DoskoActa-H1 – RSO-H1: 3-1
Onze heren moesten het ‘nog ‘even’ waarmaken’ ... en dat deden ze dan ook:
wederom winst (4 punten) ... niets op aan te merken verder, behalve dat Madelief
Zeinstra deze wedstrijd prima leidde met begeleding/coaching van Hidde Frankena!
DoskoActa-H1 – Leevoc-H2
Thuis tegen de ‘laagvlieger’ uit Leeuwarden waar eerder al van gewonnen werd ...
dat zal toch wel weer lukken ... 4 of 5 punten verwachten wij.
Heren-2
Punt Ut-H1 – DoskoActa-H2: 2-1
Ook uit ‘verloren ‘wij’ met 1-2’ vrijdagavond van de Blauwhusters, maar dus wel
weer een punt toe te voegen aan het totaal ... altijd goed!
Terherne-H1 – DoskoActa-H2
Maandagavond naar Terkaple om aldaar de koploper te bestrijden ... uitdaginkje!
En dan donderdag gelijk de return, oftewel:
DoskoActa-H2 – Terherne-H1
Mocht het maandag niet gelukt zijn, dan nu de kans om de koploper alsnog (proberen)
beentje te lichten ... pittig weekje voor ‘it twadde’!
Heren-3
DoskoActa-H3 – Joure-H3: 0-3
Net als eerder in Joure wisten ‘we’ geen punt te pakken van deze lui ... en da’s toch
wel een heel sneu en abrupt einde van dit seizoen waarin de 5e plaats behaald werd.
En dit was dan de laatste kompetitiewedstrijd voor Heren-3!
DoskoActa Weekbulletin 13-37
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Senioren Dames
Dames-1
DoskoActa-D1 – SBO-D1: 1-3
Helaas, helaas ... wederom verloren ‘wij’ met 1-3 van de dames uit Minnertsga e.o.,
iets wat wij eigenlijk niet verwacht hadden en ook komt nu de 4e plaats wat in het
gedrang dus moeten ‘wij’ nog wat punten zien te pakken!
DoskoActa-D1 – vc058-D3
De uitwedstrijd wonnen ‘we’ in Leeuwarden, dat wil niet zeggen dat dit zomaar even
weer gaat gebeuren, wij denken aan kleine verschillen ... vijf-settertje?
Dames-2
DoskoActa-D2 – VVH-D2: 1-3
Zo! Onze wens was ‘vrijuit spelen en wellicht punt(en) afsnoepen?’ van de kampioen
en dat deden onze jongedames dus ... bijna zelfs twee! Mooi resultaat !
DoskoActa-D2 – UDI-D1: afgelast (en wordt niet meer gespeeld)
Op dit moment wordt gekeken of de nog in te halen wedstrijd Swette Switters-D3 –
DoskoActa-D2 hiervoor in de plaats kan komen, dan wel ‘uit’ uiteraard ...
Dames-3
DoskoActa-D3 – Leevoc-D4: 2-2
Wel potjandosie!
Voor de 3e keer speelden de teams tegen elkaar en voor de 3e keer werd het een
‘mag/durf je te voorspellen ... gelijkspelletje?’ ... inderdaad!
Op zich best wel leuk natuurlijk ... niks mis mee.
De komende weken vrij!

Senioren Recreatie
Mix-Recreatie-1
HeVoC-XR1 – DoskoActa-XR1: 3-1
Onze gedachte ‘dat onze dames/heren met punt(en) huiswaarts keren’ kwam uit en
‘we’ waren inderdaad ‘afhankelijk van wie er allemaal beschikbaar (zullen/kunnen)
zijn’ ... er konden precies 6 man/vrouw op de been gebracht worden ... poeh!
Op de volgende pagina een impressie vanuit het team zelf!
DoskoActa Weekbulletin 13-37
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“Vol goede moed vertrokken we met z’n 6-en afgelopen vrijdagavond naar
Heerenveen voor de wedstrijd tegen HeVoC.
Deze keer hadden we weer de beschikking over Hidde.
In het enorme sportcomplex van Sportstad Heerenveen was het even zoeken naar de
juiste kleedkamer.
Na een goede warming-up begonnen we vol enthousiasme aan de wedstrijd.
We werden gefloten door een jonge scheidsrechter, die erg veel aandacht had voor
onze voeten bij de opslag, die stonden blijkbaar niet altijd goed.
In de eerste 2 sets moesten we er nog wat inkomen.
Voor ons gevoel ging het best wel goed, maar ineens was de set alweer afgelopen en
bleek dat we niet hadden gewonnen (15-25).
Zo denk je dat de scheidsrechter fluit voor een time-out, blijkt dat de 2e set ook al is
afgelopen (10-25 verloren).
Na een peptalk en wat tactische tips van Hidde speelden we een fantastische 3e set.
We hielden het heel lang vol, volle focus op het scorebord en dat hielp; we wonnen
deze set met 25-23.
In de laatste set werd de warmte ons wat teveel, speelden we helemaal niet slecht,
maar kwamen er niet meer aan te pas (15-25).
De setwinst hebben we gevierd onder het genot van een drankje in het gezellige
sportcafé.
We kijken weer terug op een heel gezellige sportavond.”
Er moet nu eventueel nog een (1) wedstrijd gespeeld worden, uit tegen LVVO ...
even afwachten dus!
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Junioren A-jeugd
Meisjes-A1
Na 2 vrije weken mogen ‘we’ gelukkig weer:
Captains***Kangeroe-MA1 – DoskoActa-MA1
Zaterdag het ‘uitje’ naar de meiden in en van Hardenberg waarvan thuis nipt in een
vijf-setter werd verloren, zou leuk zijn om dat nu - in het oosten des lands - weer om
te draaien: kijken of dit gaat lukken!?
Meisjes-A2
DoskoActa-MA2 – Stanfries-MA1: 4-0
Onze prognose dat ‘deze keer de (meeste) punten voor ‘ons’ zullen zijn’ werd door
onze meiden meer dan ingevuld: de volle mep (5 punten)!
“MA2 wint overtuigend strijd om de 3e plaats van Stanfries met 4-0” ... luidde het
korte kommentaar ... en daar is niets op aan te merken: goed werk!
Komende week vrij!
Junioren B-jeugd
Meisjes-B1
DoskoActa-MB1 – SVM-MB1: 3-2
In tegenstelling tot de uitwedstrijd wonnen ‘wij’ deze keer nipt van de poldermeisjes,
maar hoe spannend wil je het hebben: 17-15 in de 5e set!
“ MB1 wint van SVM met 3-2. Het was een heel wisselend spel, maar pakken toch 3
punten ... en sluiten het seizoen met winst af ...” ... kregen wij door: mooi hoor!
En hiermee is Meisjes-B1 inderdaad klaar met deze kompetitie!
Meisjes-B2
vc058-MB1 – DoskoActa-MB2: 4-0
Gezien de setstanden zat het er in Leeuwarden tegen deze kampioenskandidaat eigenlijk geen moment in om het door ons gewenste punt binnen te halen ... jammer hoor,
want het had zo mooi geweest om met dat ene puntje de kompetitie te beeindigen.
Hiermee is ook voor Meisjes-B2 de kompetitie dus klaar!
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Junioren C-jeugd
Mix-C1
DoskoActa-XC1 – SVM-XC1: 3-1
Na een wat stroef begin (verlies 1e set ... zenuwen?) werd er ook met deze tegenstander resoluut afgerekend en werden nog even 4 punten toegevoegd aan het totaal!
Met een gemiddelde van bijna 4 punten per wedstrijd kampioen geworden: POEH!
Op pagina 2 staat al de kampioensfoto waarbij de medailles even geleend werden van
Meisjes-A2 (kampioenschap najaarskompetitie!) want de medailles van de voorjaarskompetitie waren nog niet verstuurd door de Nevobo: mooi opgelost!
Ook voor Mix-C1 is het over-en-sluiten wat de kompetitie betreft!

Cool Moves Volley
Voor het CMV-gebeuren is het programma klaar!

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Scheidsrechters
Hidde Frankena
Gerard Harmelink
Joep de Jager

donderdag
donderdag
donderdag

Dames-1
Heren-1
Heren-2

- vc058-D3
- Leevoc-H2
- Terherne-H1

1e kl.
1e kl.
3e kl.

Tellers
Saapke Woudwijk
Sjoukje Uijthof
Wouter Zeilmaker

donderdag
donderdag
donderdag

Heren-1
Dames-1
Heren-2

- Leevoc-H2
- vc058-D3
- Terherne-H1

1e kl.
1e kl.
3e kl.
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Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

Donderdag

28 april

Opbouwen
Afbouwen

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

Zaterdag

30 april

Opbouwen
Afbouwen

nvt
nvt

Veld-2
--------D1
H1
nvt
nvt

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

Technische Commissie
Aanpassingen trainingen
. XC1 en CMV’s:
ivm. de Meivakantie trainen Mix-C1 en de CMV-teams de komende 14 dagen niet!
Dus ... vanaf maandag 9 mei zijn de trainingen weer als vanouds voor deze teams.
. ABC-jeugd:
Ook vanwege de Meivakanties wordt er op de beide woensdagen niet getraind, dus
... geen ABC-jeugd-training op 27 april en 4 mei.
. Dames-3:
Omdat Heren-2 a.s. maandag moet spelen wordt Dames-3 vanaf 20.00 uur getraind
door Jelle Riemersma (ipv. Gerrit Krol)
. Recreatie:
Ondanks voorgaande alinea traint Gerrit Krol a.s. maandag nog wel het eerste half
uur van de recreanten-training
Wellicht zijn er meer aanpassingen ivm deze vakantie, maar die zijn op dit moment
niet bij de redactie bekend maar zullen wel bij de teams bekend zijn/worden.
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Ledenadministratie
Bedankt:
Anneke Bosma

Senioren-dames

Bijlages
Weekprogramma
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En dan nog even dit ...

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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