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Beste volley-vriend(inn)en ...
in deze uitgave belangrijke info vanuit het bestuur ... lezen (pagina 4)!
Buiten de gewoonlijke rubrieken valt er op dit moment weinig meer te vertellen ...
volgende week weer/meer.

☺ !

LEEG

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
====================================
Ma. 16 mei Trainingen: alle teams/groepen
.
------------------------------------------------------------Di. 17 mei .
.
------------------------------------------------------------Wo. 18 mei Trainingen: ABC-jeugd
.
------------------------------------------------------------Do. 19 mei Spelen: D1, D2, D3
(Franeker)
Fluiten: Gerard Harmelink,
Sybout Zeinstra,
Joost Tiemersma
Tellen: Sjoukje Uijthof
------------------------------------------------------------Vr. 20 mei .
.
------------------------------------------------------------Za. 21 mei Spelen: Meisjes-A2
(Franeker)
Fluiten: Hidde Frankena

(Sport)kalender
Week 20
========================
Wielrennen:
06/29 Giro d’Italia
- Ita

22

Formule 1:
GP Spanje (Barcelona)

21
22
22

Kaatsen (Hoofdklasse):
Heren : DEL - Wommels
Heren : VF - St. Anna Par.
Dames: VF - Berlikum

21

Fierljeppen (1e klasse):
Winsum

Voetbal nakomp. E.Cup:
19+22 halve finales
26+29 finale
Voetbal nakomp. P/D:

17/18
Einde kompetitie 2021/2022
+ 21 halve finales
------------------------------------------------------------- 24+29 finale
Zo. 22 mei WeekBulletin 13-41
.
Tennis:
------------------------------------------------------------- 22/05 Roland Garros

18
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Voetbal Europa League:
Finale (Sevilla)
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Van de bestuurstafel
Bestuursvergadering
Afgelopen dinsdag hebben we als bestuur vergaderd.
De afsluiting van het binnenseizoen en de opstart van het buitenseizoen stond op de
agenda. De technische commissie legt de komende week de laatste hand aan de
teamindeling, de opgave voor de competitie (vanaf september) moet een dezer dagen
aan de Nevobo doorgegeven zijn. Voor het buitenvolleybal zijn we nog steeds in
gesprek met de gemeente, we streven nog steeds naar een permanente buitenlocatie op
zand. We krijgen dat voor dit jaar niet rond is de inschatting. Het plan is om vanaf 13
juni bij het veldje naast het wijkgebouw ‘Arkens’ de velden op te zetten. Daar kunnen
we gebruik maken van de toiletvoorziening en is er ook de mogelijkheid om nog even
na te zitten.
In september gaan we de coachingscursus organiseren voor coaches, trainers en
andere belangstellenden. Hierover later meer.
En noteer alvast 2 juni in jullie agenda’s -> dan gaan we het zomer-mix-toernooi
organiseren met een BBQ! Voor de jeugd hebben we een afsluitend toernooi op 30
mei gepland. Ook zijn we van plan om het eerste weekend van september een
trainingskamp voor de jeugd te organiseren.
Gelukkig kan het allemaal weer!
Contributie
Er zijn wat vragen binnengekomen m.b.t. de frequentie van de incasso van de
contributie.
Normaliter wordt de contributie geïncasseerd in juli, oktober, januari en april.
Dit seizoen is er geen contributie geïnd in juli en pas in oktober voor de 1e keer.
Daardoor zat er dit seizoen een kortere periode tussen de verschillende incassomomenten; december, februari en april
In april is de achterstand dus weer ingelopen en heeft iedereen de voor dit seizoen
verschuldigde contributie betaald.

Het bestuur
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Kompetitie:

.

De laatste loodjes van deze merkwaardige kompetitie zijn komende week de vier
thuiswedstrijden van de drie dames-teams (donderdagavond) en Meisjes-A2, de
laatsten sluiten zaterdag in de namiddag het seizoen 2021-2022 af.
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang, later
meer daarover.

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
We zijn “uitgewijzigd” ... gelukkig!

DoskoActa Weekbulletin 13-40
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Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
Senioren - heren
HVC-H1
Senioren - dames
Kwiek-D1
Swette Switters-D3
vc058-D4

- DoskoActa-H1
.

3-1 (25-20,25-16,27-25,24-26)

- DoskoActa-D1
- DoskoActa-D2
- DoskoActa-D2

1-3 (25-23,22-25,21-25,19-25)
3-1 (25-18,25-22,21-25,28-26)
3-1 (25-16,19-25,25-17,25-17)

- DoskoActa-XR1

1-3 (17-25,11-25,25-21,17-25)

Senioren - recreatie
LVVO-DR1
Junioren - A
DoskoActa-MA1
DoskoActa-MA2

- Sudosa-Desto-MA1 3-2 (18-25,26-24,25-20,23-25,15-10)
- vc Sneek-MA3
3-2 (15-25,23-25,25-14,27-25,15-09)

Junioren - B
Junioren - C
CMV
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Wedstrijdscretariaat – teams
Senioren
Heren-1
HVC-H1 - DoskoActa-H1: 3-1
Dat lukte in Harkema Opeinde dus net niet ‘Net als in de thuiswedstrijd een 5-setter’
... maar het scheelde niks. Mooie afsluiter voor onze heren die wederom in de top van
het klassement zijn geeindigd: prima!
Dames-1
Kwiek-D1 - DoskoActa-D1: 1-3
In Damwoude werd het rechtstreekse gevecht om de 4e plaats in ‘ons’ voordeel
beslecht en dus werd er de gehoopte revanche genomen: mooi werk dames!
DoskoActa-D1 – Oerterp-D1
De afsluiter is thuis tegen de relatieve nummer 1: nog een (1) keer voluit? Laten ‘we’
dat maar doen dames ... maak d’r wat moois van ☺!
Dames-2
Swette Switters-D3-– DoskoActa-D2: 3-1
Potverdikkeme ... daar pakten ‘we’ bijna 2 punten (of meer?) maandagavond in Sneek
... zonde hoor, maar niet getreurd: mooi met een punt in de tas naar huis en dan wacht
3 dagen later al weer een uitwedstrijd:
vc058-D4 - DoskoActa-D2: 3-1
Donderdagavond al weer de wedstrijd in Leeuwarden en ook daar pakten ‘we’ een
punt ... altijd meegenomen!
Resultaat: twee (uit-)wedstrijden in 4 dagen ... 2 punten peurden ‘we’ hier uit!
VoVeSa-D3 – DoskoActa-D2
De laatste (uit-)wedstrijd spelen ‘we’ thuis (!) ... nooit weg zulks!
Dit wordt nog lastig genoeg want eerder gingen ‘wij’ de bietenbrug op tegen ‘hunnie’
dus ... d’r an!
DoskoActa Weekbulletin 13-40
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Dames-3
Na 3 weken zonder kompetitie mogen ‘we’ nog 1 keer aan de bak:
DoskoActa-D3 – Wytgaard-D1
Twee keer werd het 3-1 voor Wytgaard, wij denken dat er nu minimaal een gelijk-spel
uit de bus komt ... zou een mooi kompetitie-slot wezen, toch?

MixRecreatie-1
LVVO-DR1 – DoskoActa-XR1: 1-3
Dinsdagavond leverde de slotwedstrijd in Langweer de punten op die wij vantevoren
prognotiseerden: liefst een 3-1 overwinning was het slotakkoord ... klasse!
Bijgaand verslag mochten wij ontvangen:
“Daar gingen we, op weg naar Langweer. Onze laatste wedstrijd van dit seizoen.
Sommigen van ons waren er van overtuigd dat we met 4 punten terug naar huis
zouden gaan. Kampioenen-liederen werden bij vertrek al gezongen.
De eerste 2 sets leek het daar ook op (17-25/11-25).
De 3e set kwamen we al snel achter te staan, we kwamen wel steeds dichterbij, maar
konden het verschil niet maken. (25-21).
Onze vastberadenheid om de 4e set binnen te halen bleek te werken.
Deze set waren de punten weer voor ons (17-25). Een mooie eindstand van 1-3.
Uiteindelijk hebben wij een prima 5e plek weten te behalen.
In een roerig tijd zijn wij onze eerste competitie aangegaan.
We hebben veel geleerd, vooral was mooi om te zien hoe een groep spelers een team
is geworden , waarin “samen” een sleutelwoord is geworden: samen winnen, samen
verliezen en vooral samen veel plezier hebben.
We gaan dit volgend jaar doorzetten en hopen op een nog beter resultaat.”
Kijk ... dat is de ware spirit ... kunnen we zeker verder mee!
Volgend seizoen wordt er een (betere) indeling voorzien in een A- en B-klasse en zo
mogelijk ook daarin nog een Dames- en Mix-poule, de verschillen waren dit seizoen
gewoon te groot ... zo laat een evaluatie zien. Goed initiatief!
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Junioren
Meisjes-A1
DoskoActa-MA1 - Sudosa-Desto-MA1: 3-2
Onze prognose ‘dat er wel es wat meer in onze pocket zouden kunnen verdwijnen’
kwam zaterdag uit: in een spannende 5-setter giing de overwinning naar ‘ons’.
Een prima seizoensafsluiter van onze jongedames van wie een gedeelte de overstap
gaat wagen naar de senioren komend seizoen.
Meisjes-A2
DoskoActa-MA2 - vc Sneek-MA3: 3-2
Onze uitspraak/wens ‘ook nu gaat het niet gemakkelijk worden, verras ons maar’ was
niet tevergeefs ... integendeel: na een 0-2 achterstand toch nog weten te winnen (en
daarbij de tegenstander ook nog het kampioenschap door de neus boren!) .. knap hoor!
Bijgaand het verslag ‘vanaf de zijlijn’:
“Prachtige come-back MA2 tegen Sneek. Sneek kwam naar Franeker om kampioen te
worden. Ze kwamen ook met 2-0 voor (15-25,23-25), maar hadden niet gerekend op
de veerkracht van onze meiden. Na een ruime overwinning in de 3e set (25-14), een
matchpoint tegen in de 4e set (toch 27-25) werd de 5e set overtuigend gewonnen met
15-9. Een mooi einde van een prachtige sportmiddag.”
Geen woord te veel gezegd, wel wat sneu voor Sneek, maar de kompetitie duurt tien
wedstrijden en elk potje kan 5 sets duren.
DoskoActa-MA2 – Oeverzwaluwen-MA1
Aan MA2 de eer van de laatste wedstrijd van dit seizoen en dat wordt een echte
uitsmijter ... let maar op! Onze meiden gaan even laten zien waarom ze voor het eerst
in de Hoofdklasse op de 3e plaats eindigen: prima werk!
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Wedstrijdsecretariaat – arbitrage

Scheidsrechters
Hidde Frankena
Gerard Harmelink
Sybout Zeinstra
Joost Tiemersma

zaterdag Meisjes-A2
donderdag Dames-1
donderdag VoVeSa-D3
donderdag Dames-3

- Oeverzwaluwen-MA1
- Oerterp-D1
- Dames-2
- Wytgaard-D1

Hfdkl.
1e kl.
2e kl.
3e kl.

Tellers
Sjoukje Uijthof

donderdag Dames-1

- Oerterp-D1

1e kl.

Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

Donderdag

19 mei

Opbouwen
Afbouwen

Veld-1
--------D3
D3

Zaterdag

21 mei

Opbouwen
Afbouwen

MA2
MA2

DoskoActa Weekbulletin 13-40
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Veld-2
--------D1
D1

Veld-3
--------D2
D2

nvt
nvt

nvt
nvt
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Technische Commissie
Trainingen
In tegenstelling.tot de berichtgeving van vorige week gaan de trainingen in De Trije
niet door tot medio juni. De laatste binnen-trainingen dit seizoen zijn derhalve op
maandag 30 mei en woensdag 1 juni. De week daarop is het Pinkstermaandag (6 mei)
en doen we dus even niks, daardoor zal de 1e buiten-training plaats vinden op
maandag 13 juni (zie ook het bestuursbericht op pagina 4).

Ledenadministratie
.

Bijlages
DoskoActa Weekprogramma
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En dan nog even dit ... een doordenkertje van Toon ...

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
****** DENK AAN ONZE PARTNERS-IN-BUSINESS (SPONSOREN) ******
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