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Beste volley-vriend(inn)en ...
voorlopig geen bijlage ‘Weekprogramma’ meer bij dit ‘clubblad’ ... we zijn immers
klaar met de kompetities; volgend seizoen weer!
Komende week veel internationale sport (zie agenda op volgende pagina) dus genoeg
om je mee te vermaken (vanuit je luie stoel ☺).
Overleg met de Nevobo leerde ons dat men ‘niet echt blij’ is met hoe deze door
Corona gekwelde kompetitie zich naar het einde heeft gesleept.
Dat zal hoogstwaarschijnlijk gaan betekenen dat, mocht de komende kompetitie
wederom verstoord worden door een-of-ander virus, er niet weer gekozen zal worden
voor verlenging van de kompetitie ... we zien wel, maar dit lijkt zeer aannemelijk.
Volgende week maken we, wat de kompetitie(s) betreft, in dit bulletin de balans op
van alle teams.

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. 23 mei Trainingen: alle teams/groepen
.
------------------------------------------------------------Di. 24 mei .
.
------------------------------------------------------------Wo. 25 mei Trainingen: ABC-jeugd
.
-------------------------------------------------------------

(Sport)kalender
Week 21
========================
Wielrennen:
06/29 Giro d’Italia
-Ita
24/29 Tour of Norway
-Noo
26/29 B de la Mayenne
-Fra
Formule 1:
29
GP Monaco - Monte
Moto GP:
29
GP Italie
- Mugello

Do. 26 mei
------------------------------------------------------------Vr. 27 mei .
.
------------------------------------------------------------Za. 28 mei .
.
------------------------------------------------------------Zo. 29 mei .
.
-------------------------------------------------------------

26
26
28
29

Kaatsen (Hoofdklasse):
Heren : Afd. - Tzummarum
Dames: Afd - Dronrijp.
Dames: VF - Menaldum
Heren : VF - Menaldum

28

Fierljeppen (1e klasse):
Bergum

Conference League:
25 finale (Tirana) .

Champions League:
28 finale (Parijs)

Voetbal nakomp. E.Cup:
26+29 finale
Voetbal nakomp. P/D:
24+29 finale
Tennis:
22/05 Roland Garros
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Van de bestuurstafel
Vanaf 13 juni gaan we nog een aantal weken buiten trainen, later meer hierover!
Op deze datum wordt ook nog een trainersbijeenkomst georganiseerd ... ook hier geldt
dat nadere info nog volgt!
Verder traint MA2 nog een aantal weken door.
De TC’s (senioren en jeugd) zijn druk bezig met de teamindelingen voor komend
seizoen, het is de bedoeling om e.e.a. rond te hebben (en dus bekend te maken) binnen
twee weken ... wordt vervolgd!
Ook het trainingsschema voor volgend seizoen ligt op het (plan-)rooster, Optisport
(onze beheerders van De Trije) verwacht uiterlijk in de 2e week van juni onze inhuur
voor komend seizoen (trainingen, kompetities, toernooien etc.) waarbij wij van onze
kant rekening dienen te houden met zaken als de inhuur tbv. Zaalvoetbal, Achmea,
GGZ-toernooi, diverse muziekspektakels, vakanties e.d. ... altijd leuk puzzelwerk!
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Kompetitie:

.

Zo ... deze kompetitie (2021/2022) zit er op en de volgende (2022/2023) heeft zich
inmiddels al weer aangediend: afgelopen weekend hebben we de inschrijvingen bij de
Nevobo ingediend. Nu maar in de wachtstand om te kijken waar onze teams ingedeeld
worden ... zal wel ergens in juli worden dat we een eerste concept te zien krijgen!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Nvt..

Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
De laatste loodjes:
DoskoActa-D1
VoVeSa-D3
DoskoActa-D2
DoskoActa-MA2

- Oerterp-D1
- DoskoActa-D2
- Wytgaard-D1
- Oeverzwal.-MA1
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0-4 (18-25,17-25,15-25,17-25)
3-1 (25-22,25-23,21-25,25-21)
Wytgaard n.o.
2-3 (25-23,21-25,14-25,25-22,11-15)
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Wedstrijdscretariaat – teams
Dames-1
DoskoActa-D1 – Oerterp-D1: 0-4
De afsluiter thuis tegen de nummer 1 liet ons zien dat ‘zij’ een terechte kampioen zijn,
gaan we verder niet over discussieeren. Al-met-al een keurige 4e plaats in de eindrangschikking voor onze dames ... prima hoor!
Dames-2
VoVeSa-D3 – DoskoActa-D2: 3-1
Deze laatste (uit-)wedstrijd speelden ‘we’ thuis en dat werden 4 vette set-standen
want het uiteindelijke verschil was slechts 5(!) puntjes, maar helaas bleef daar maar 1
punt qua sets van over ... in ieder geval weer een punt!
Dames-3
DoskoActa-D3 – Wytgaard-D1: Wytgaard n.o.
Dit maken we zelden mee: een tegenstander die, zonder bericht, niet komt opdagen!
Als vereniging hebben we onze verontwaardiging hierover aan Wytgaard en Nevobo
kenbaar gemaakt want onze meiden en coach hadden al hun andere afspraken afgezegd voor deze inhaalwedstrijd (+ inhuur sporthal etc.) ... samen met de bond hebben
we dit betiteld als asociaal gedrag ... zo gaan we als verenigingen niet met elkaar om!
Wij wachten nog op antwoord .......
DoskoActa-MA2 – Oeverzwaluwen-MA1: 2-3
MA2 had de eer van de laatste wedstrijd van dit seizoen en dat werd inderdaad een
echte uitsmijter ... de volle 5 sets! Jammer genoeg net niet genoeg voor de overwinning maar onze meiden zijn ongeacht deze uitslag bij hun Hoofdklasse-debuut
keurig op de 3e plaats ge-eindigd: prima werk!
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Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Afgelopen week hebben we het Nevobo-ArbitrageBulletin aan de relevante personen
binnen onze vereniging gemaild.

Technische Commissie
Trainingen (herhaald bericht)
In tegenstelling.tot eerdere berichtgeving 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
Opzegging:
. Jorg de Boer
Mix-C1
. Welmoed Zeinstra Dames-1
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Bijlages
.
En dan nog even dit ... dom blondje ...

Er komt een vrouw een kledingwinkel binnen.
Ze loopt naar de verkoopster, een blondje, toe en zegt:
"Ik wil graag die jurk in de etalage passen",
waarop de verkoopster zegt:
"Mevrouw, we hebben ook pashokjes, hoor!"
Er staan twee domme blondjes elk aan een andere kant van de weg.
Het ene blondje vraagt “Hoe kom ik aan de andere kant van de weg?”
“Tsss”, zegt het andere blondje, “je staat toch al aan de andere kant!”
Een dom blondje en een brunette lopen over straat, zegt die brunette:
"Kijk, een dood vogeltje!"
Het blondje kijkt omhoog en zegt: "Waar dan?"

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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