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Beste volley-vriend(inn)en ...
deze week wat berichten van de Nevobo, altijd interessant ... zie pagina 4 e.v.!

Verder onze reguliere rubriekjes en verder ....

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. 27 juni Buiten-volleybal
.
------------------------------------------------------------Di. 28 juni .
.
------------------------------------------------------------Wo. 29 juni .
.
------------------------------------------------------------Do. 30 juni .
.
------------------------------------------------------------Vr. 01 juli .
.
------------------------------------------------------------Za. 02 juli .
.
------------------------------------------------------------Zo. 03 juli WeekBulletin 13-47
.
====================================
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(Sport)kalender
Week 26
========================
Wielrennen:
01/24 Tour de France
Tennis:
27/10 Wimbledon
Hockey:
01/17 WK Dames

03

Formule1:
GP Gr. Brit. - Silverstone

29
02

Kaatsen (Hoofdklasse):
Heren: DEL - Exmorra
Heren: VF
- Harlingen
.
Fierljeppen (1e klasse):
It Heidenskip
It Heidenskip (tweekamp)

02
03

Lokaal:
Hjoed yn’t park - Franeker
Ouwesylster Markt-OBZijl

02
03
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DWF 2.0 live per seizoen 2022-2023
Per september, de start van het nieuwe seizoen, is DWF 2.0 live !
Met DWF 2.0 hebben we geluisterd naar de wensen van gebruikers en
beveiligingsissues opgelost. Ontdek alle verbeteringen.
Naast dat DWF 2.0 in een nieuw jasje is gehesen en beschikt over een moderner
uiterlijk, zijn er flink wat verbeteringen doorgevoerd. Hiermee willen we blijven
voldoen aan de wensen van de gebruikers.
Verbeteringen DWF 2.0
1. Geen spelerspassen meer nodig. Met de komst van DWF 2.0 zijn er geen
spelerspassen meer nodig. Verlopen spelerspassen worden dan ook niet
meer vervangen.
2. Beveiligingsissues opgelost. Met DWF 2.0 kan er geen misbruik meer
worden gemaakt van het systeem. Zodra er iemand in het DWF zit, vaak
de teller, kan niemand anders in het formulier.
3. Offline gebruik mogelijk. Mocht de WIFI uitvallen, kan het DWF nog steeds
gebruikt worden. Zo kan de gebruiker zonder verbinding punten
toekennen en spelerswissels doorvoeren. Voor de livescore is wel een
actieve verbinding nodig.
4. Gebruiksvriendelijker. Met DWF 2.0 wordt de gebruiker begeleid bij de te
nemen stappen. Zo kan iedereen zonder kennis gebruikmaken van de
vernieuwde DWF.
5. Vernieuwde software. Om het DWF toekomstbestendig te houden hebben
we gekozen voor de nieuwste software.
DoskoActa Weekbulletin 13-46
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DWF 2.0 bij toernooidagen
Naast competitiewedstrijden wordt het DWF vanaf komend seizoen ook ingezet
op toernooidagen, zoals de Volleybaldirect Open, nationale beker en CMVtoernooien (!).
DWF per 1 september te gebruiken
Zodra de wedstrijden definitief zijn, per 1 september, kan het DWF geraadpleegd
worden. Dit kan via de ‘Mijn Volleybal app’ en ‘volleybal.nl’.
Wedstrijdsecretarissen worden hier binnenkort nog aanvullend over geïnformeerd
Zodra wij (DoskoActa) meer weten zullen wij jullie op de hoogte stellen!!

Winnaars NGJK zijn bekend!
Na een spannende volleybalzaterdag in Emmeloord zijn de winnaars van de
Nederlands Gesloten Jeugd Kampioenschappen (NGJK) bekend.
Ontdek ze snel!
De C-, B- en A-jeugd streden in Emmeloord om de ultieme bekroning op
afgelopen seizoen, namelijk Nederlands jeugdkampioen volleybal.
C-jeugd
Bij de C-jeugd ging de hoofdprijs bij de jongens naar Dros-Alterno en bij de
meiden ging Apollo 8 er met de schaal vandoor. Zilver was er voor de jongens
van Kalinko uit Den Haag en de meiden van Peelpush uit Meijel, het brons ging
naar de jongens van PDK Huizen en de meiden van VC Bolsward. De 4e plaats
was er voor de jongens van Twente '05 en de meiden van Dinto uit
Warmerhuizen.
B-jeugd
In de finale tussen de B-jongens van Kalinko en Twente '05, maakte de club uit
Enschede duidelijk wie de beste was, waarmee zij zich de beste van Nederland
mogen noemen. Bij de meiden keerde Rivo Rijssen huiswaarts met de titel en
ging het zilver naar Dinto. De strijd om de plekken 3 en 4 bij de jongens werd in
het voordeel beslist van PDK Huizen. Vovem ’90 ging er met de 4e vandoor. Bij
de meiden waren de Bevers te sterk voor het team van Next Volley uit Dordrecht
in de strijd om plek 3.
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A-jeugd
In Emmeloord gingen de jongens van Sudosa-Desto, na een spannende finale,
ervandoor met de titel, dit ging ten koste van VC Spaarnestad uit Haarlem die
daarmee tweede werden. De plaatsen 3 en 4 werden verdeeld tussen VV
Compaen (3e) en SV Dynamo (4e).
Bij de meiden zegevierde PDK Huizen in de finale overtuigend van Voltena en
werd de Nederlandse titel door de meiden van Huizen binnengehaald. De strijd
om de derde plek werd gewonnen door VC Sneek ten koste van LEDnovate
Esch Stars.
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
De door DoskoActa gewenste inhuur van de speelvelden in De Trije is inmiddels bij
Optisport ingediend. Zo tegen medio juli verwachten wij respons hier op.
Wanneer je regelmatig de site en/of de app van de Nevobo volgt dan kun je zien dat er
zich al weer diverse wijzigingen hebben voorgedaan ... hier en daar zien we al weer
teruggetrokken teams waardoor er binnen de poules geschoven gaat worden ...
het heeft dus op dit moment weinig zin om een speelschema in elkaar te flanzen,
zodra e.e.a. een wat vastere vorm krijgt/heeft gaan we hiermee aan de slag!
De verwachting is zo tegen de 2e helft van juli ...

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
N.v.t.

Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
N.v.t.

Wedstrijdscretariaat – teams
Geen nieuws.
DoskoActa Weekbulletin 13-46
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Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Afgelopen week hebben wij het ArbitrageBulletin van de Nevobo aan alle mensen
van DoskoActa doorgestuurd voor wie dit relevant zou kunnen zijn, dus aan onze
scheidsrechters, (vaste) tellers en TC.

Technische Commissie
Omdat er wat misverstanden voorbij kwamen de afgelopen week volgt hier een
gedeeltelijke herhaling van het bericht van vorige week.
Hieruit moet dus blijken dat het CMV-volleybal gestopt is!
Buitenvolleybal (maandags)
De jeugd start om 18.30 uur.
Het gaat dan om de huidige B-teams (MB1 en MB2) en C-teams (huidig XC1 en nieuwe MC1
en XC2-teams)
De senioren plus huidig A-teams (MA1 en MA2) mogen vanaf 20.00 uur los.
Er wordt op 2 velden gespeeld.

Nogmaals: Hoe meer zielen .... des te meer FUN !!!
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Ledenadministratie
Opzegging:
. Marianne van ’t Hoff
. Bente Ideler

- A-jeugd
- A-jeugd

Bijlages
Geen
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En dan nog even dit ... een brief van een belastingbetaler ontvangen!

Even een korte samenvatting:
Je gaat met je auto, waarover je al diverse belastingen hebt betaald
(zoals BTW en niet te vergeten de Wegenbelasting), tanken, waarover je
ook weer accijns en BTW afdraagt.
Dit allemaal om naar je werk te kunnen gaan, waarover je Loonbelasting
afdraagt.
Je doet het ook om eten e.d. te kunnen kopen met, je raadt het al ... BTW
eroverheen.
Dan ga je naar huis waar je WOZ-belasting van af mag tikken.
Deze stook je (je) (w)arm, met dank aan de extra Energie-belasting.
Je gooit nog even de vuiniszak weg, maar niet voordat je de Afvalstofheffing
hebt betaald en uiteraard nog even naar het toilet, want je wil je Rioolheffing
wel optimaal benutten en dat spoel je door met water waar je netjes voor
hebt betaald, maar waarvoor het Waterschap ook nog een belasting-factuur
stuurt.
Maar verder gaat het allemaal prima met de normale burger hoor ......
Tsja ....

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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