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Beste volley-vriend(inn)en ...
vorig weekend kregen we het trieste bericht binnen dat Aalzen de Jager (Heren-2) is
overleden, op de volgende pagina meer daarover.
Volgende week diverse ‘evenementen’ te beleven van/bij DoskoActa, in deze editie
diverse berichten daarover!
Onze Oranje-mannen wisten op de WK in Slovenie/Polen na de overwinning op
Egypte in een zinderende pot ook het hoger op de wereldranglijst staande Argentinie
te verslaan: 3-2 ... knap hoor.
Daarna werd Iran aan de zegekar gebonden (3-1) en is Oranje als 1e in de poule geeindigd. Maandag om 17.30 uur is Oekraine in de 1/8e finale de tegenstander!
Nou ... en dan vandaag weer veel sport om van te genieten met voor Nederland
natuurlijk de MAX-mania, maar gelukkig voor degenen die daar minder van gediend
zijn is er nog genoeg andere sport om te aanschouwen ... of je gaat gewoon iets heel
anders doen ... toch?
Ongemerkt zijn we alweer september binnen geslopen, maar het zomert nog steeds
door en dat terwijl de meesten al weer aan het werk of naar school (gegaan) zijn:
“het harde leven is weer begonnen!”.
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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Niet echt onverwacht maar toch veel eerder dan verwacht verliezen we alweer een
graag geziene persoon binnen onze vereniging.
Aalzen was alweer 35 jaar lid van onze club en de gemoedelijkheid zelve, zo hier en
daar gelardeerd met een vleugje (droge) humor. Hij heeft helaas nog geen 2 jaar van
zijn pensioen mogen genieten na een werkzaam leven als laborant maar vooral bij het
politie/recherche-wezen.
Afgelopen woensdag hebben we afscheid van hem moeten nemen ... hoe verdrietig ...
Wederom was het goed om te zien dat vereniging en team middels advertenties in de
krant hun deelneming betuigden.
Namens DoskoActa wensen wij zijn naasten alle sterkte toe.
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Agenda
DoskoActa
(Sport)kalender
Week 36
==================================== ========================
Ma. 05 sep. Trainingen: alle teams/groepen
Wielrennen:
.
19/11 Ronde van Spanje
------------------------------------------------------------- 04/11 Ronde van Gr. Britannie
Di. 06 sep. BestuursVergadering
09
GP Quebec - Can
.
11
GP Montreal - Can
------------------------------------------------------------- 11
GP Fourmies - Fra
Wo. 07 sep. Trainingen: ABC-jeugd, Dames-1
VolleybalCoachCursus – deel 1
Voetbal:
------------------------------------------------------------- 06/07 Champions League
Do. 08 sep. LedenVergadering
08
Europa
League
.
08
Conference League
------------------------------------------------------------Vr. 09 sep. Gebruikersoverleg Optisport
Formule1:
.
11
GP Italie (Monza)
------------------------------------------------------------Za. 10 sep. MixToernooi
WK Volleybal (heren):
Staatsloterij
26/11 in Polen en Slovenie
Toernooi VC Sneek (MA1 en MB1)
------------------------------------------------------------Zo. 11 sep.. WeekBulletin 14-04
Tennis:
.
29/11 US Open
====================================
Kaatsen (Hoofdklasse):
10
Dames: DEL - Marsum
11
Heren : VF - Marsum

10
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Berichten van DoskoActa
Komende week een ‘volle bak’ ... of zoals een bekende reclame-slogan zegt:
“D’r is altijd wat te doen” !
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

05-09 Trainingen
06-09 BestuursVergadering
07-09 Trainingen
Volleybalcoach-cursus (deel 1)
08-09 LedenVergadering
09-09: Gebruikersoverleg met/olv. Optisport
10-09 Mix-toernooi voor senioren en A-jeugd
OpeningsToernooi VC Sneek (DoskoActa: MA1 en MB1)

Openings-toernooi DoskoActa
Komende zaterdag openen we het volleybalseizoen weer met ons zo langzamerhand
bekende OpeningsToernooi voor alle senioren en A-junioren!
Wat we aan informatie mochten ontvangen:
“Zaterdag 10 september 2022 is er weer het jaarlijkse openings-toernooi in De Trije.
Bij dit toernooi kun je als DoskoActa-speler (A-junioren, Dames, Heren en
Recreanten) een introducee meenemen. We spelen van 16.00 tot 18.00 uur en
sluiten (daarna, in de kantine) af met een drankje en buffet in de kantine!
Je kunt je tot uiterlijk maandag 5 september opgeven bij je aanvoerder!
Graag aangeven of je ook blijft eten en/of je een introducee mee neemt.
Bij de introducee graag het niveau aangeven, dit in verband met de indeling van de
teams. Je wordt sowieso bij je introducee ingedeeld in het team.
Wij hebben er zin in!
Een sportieve groet,
Erica en Anja (Recreanten-team)”
Het is wat laat door omstandigheden, maar ... wees er dus snel bij ... altijd leuk!
Laatste nieuws: maandag komt men nog langs de (trainings-)velden om de namen te
noteren van hen die mee gaan doen!
DoskoActa Weekbulletin 14-03
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Volleybal-coach-cursus
Komende woensdag 7 september is de start van deze coach-cursus.
De cursus is mogelijk gemaakt met behulp van subsidie van het Lokaal Sportakkoord.
De cursus is voor ouders, trainers of andere begeleiders die beginnen met het coachen
van een (jeugd-)team. De basiscursus is een laagdrempelige manier waarin je kennis
maakt met de belangrijkste principes van het coachen. Tijdens de twee bijeenkomsten
wordt ingegaan op de formaliteiten die komen kijken bij coachen, het voorbereiden
van een wedstrijd, het efficiënt begeleiden van wedstrijden, de rol van de coach,
invulling van time-outs en het toepassen van wissels.
Maar het beantwoorden van vragen van de deelnemende coaches staat uiteindelijk
centraal! De cursus duurt twee avonden.
We zijn verheugd dat de cursus is volgeboekt met het maximale aantal van 16
deelnemers. Onder de deelnemers zijn ook coaches van onze collega's van DSVS uit
Dronrijp. De cursus wordt gegeven door Allard Jongsma van volleybalopleidingen.nl
Bestuurs-vergadering
Komende dinsdag komt het bestuur bijeen en daar zal vooral de LedenVergadering
van 2 dagen later een belangrijk agendapunt zijn.
Komende week een kort verslag van deze meeting.
Leden-vergadering
Komende donderdag dus de jaarlijkse bijeenkomst voor onze leden.
Op pagina 12 tref je de benodigde stukken/jaarverslagen aan onder ‘Bijlage(s)’!
Volgende week een beknopte weergave van deze meeting.
Optisport gebruikers-overleg
Komende vrijdag is een oude gewoonte in ere hersteld, dan spreekt Optisport met de
diverse gebruikers (verenigingen, scholen etc.) over allerlei onderwerpen die het
gebruik maken van De Trije aangaan.
Dit overleg vond in 2019 voor het laatst plaats, vanwege Corona daarna niet meer, nu
dus wel weer. DoskoActa zal daarbij dus zeker weer aanwezig zijn!
Wellicht volgende week een klein verslagje hierover.
Openings-toernooi VC Sneek
Komende zaterdag doen namens DoskoActa Meisjes-A1 en Meisjes-B1 hier aan mee
en dat is de vorige keren uitstekend bevallen, hun relevante programma staat vermeld
onder ‘Wedstrijdsecretariaat - Teams’.
DoskoActa Weekbulletin 14-03

6

Weekbulletin Jaargang 14
Nummer 03

Franeker

zondag 04 september 2022

www.doskoacta.nl

doskoacta@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Omdat de Nevobo-site de afgelopen week wat haperingen vertoonde heeft de bond de
verenigingen nu tot 3 september de tijd gegeven om zelf nog aanpassingen in het
programma te (kunnen) doen. Dit betekent dat e.e.a. m.i.v. maandag 5 september dus
definitief is, maar wat is definitief: er zullen echt nog wel programma-wijzigingen na
4 september volgen, maar afijn ... we kunnen dan in ieder geval de zaalinhuur voor de
kompetities met Optisport afstemmen, kompetities die dan anderhalve week later al
beginnen!
Heet van de naald: onder voorbehoud maken wij de data van de CMV-toernooien
bekend, zie onder ‘Junioren CMV’!
Advies: houdt de actuele stand van zaken van je team in de gaten (site en/of app)!

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen
Deze week zijn er behoorlijk wat incidentele wijzigingen door diverse verenigingen
en door de Nevobo (Mix-C3!) doorgevoerd, dus:
Advies: houdt de actuele stand van zaken van je team in de gaten (site en/of app)!

Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
N.v.t.
DoskoActa Weekbulletin 14-03
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Wedstrijdscretariaat – teams
Algemeen
Zoals eerder hier vermeld ... zijn we zeer benieuwd hoe (de koppeling van pasfoto’s)
gaat werken met het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Al wel bekend is dat,
wanneer je pasfoto nog niet in het Nevobo-systeem zit, je verplicht bent om voor de
wedstrijd je te identificeren (ID-card/paspoort)!
Begin september zal de Nevobo hierover mailen, ook aan de aanvoerders/sters
voorzover deze bekend zijn. Daar waar er van een team nog geen aanvoerder/ster
bekend is zijn deze door de TC voorlopig aangewezen.
Senioren Heren
Heren-1
Geen nieuws
Heren-2
De wedstrijd van donderdag 15 september naar 23 februari 2023 verplaatst.
Heren-3
Geen nieuws

Senioren Dames
Dames-1
Wij wachten nog steeds op bericht van DSO-D1 vwb. data waarop we de voorronde
zouden kunnen spelen.
Dames-2
Geen nieuws
DoskoActa Weekbulletin 14-03
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Dames-3
Geen nieuws
Dames-4
Geen nieuws

Senioren Recreanten
MixRecreanten-1
Men (Nevobo + verenigingen) is aan het onderzoeken of er belangstelling bestaat om
meer dan het huidge aantal kompetitiewedstrijden (men speelt slechts een keer tegen
iedere tegenstander, een zgn. ‘enkele’ kompetitie) te willen/gaan spelen.
Onze recreanten peilen nu onderling de meningen, na de inventarisaties bij de clubs
meer hierover!

Junioren A
Meisjes-A1
Programma MA Hoofdklasse Poule 1 (toernooi VC Sneek van a.s. zaterdag):
10.00 veld 3 DoskoActa-MA1
- VC Sneek-MA2
scheids/tellen: Stanfries
11.30 veld 3 VC Sneek-MA2
- Impala-MA1
DoskoActa
12.15 veld 3 VC Sneek-MA1
- DoskoActa-MA1
SVW
13.00 veld 3 SVW-MA1
- VC Sneek-MA2
DoskoActa
13.45 veld 3 Impala-MA1
- DoskoActa-MA1
VC Sneek
15.15 veld 3 SVW-MA1
- DoskoActa-MA1
Impala
Meisjes-A2
Geen nieuws
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Junioren B

Meisjes-B1
Programma MB 1e/2e klasse Poule 3 (toernooi VC Sneek van a.s. zaterdag):
09.05 veld 2 DoskoActa-MB1
- VC Joure-MB2
scheids/tellen: VC Sneek
09.55 veld 2 VC Joure-MB2
- VLO-MB1
DoskoActa
10.20 veld 2 VC Sneek-MB3
- DoskoActa-MB1
VC Sneek
10.45 veld 2 VC Sneek-MB2
- VC Joure-MB2
DoskoActa
11.10 veld 2 VLO-MB1
- DoskoActa-MB1
VC Sneek
12.00 veld 2 VC Sneek-MB2
- DoskoActa-MB1
VLO

Junioren C

Mix-C1
Geen nieuws

Mix-C2
Geen nieuws

Mix-C3
Kleine aanpassing in de poule van Mix-C3, door de Nevobo als volgt verklaard:
“In de poule JC4C is nog een team toegevoegd, Pegasus uit Zwartsluis. Dit is qua
geografie niet logisch, maar dit team wilde graag meedoen en vindt het niet erg
bezwaarlijk om 4x ver te rijden. Deze poule had 4 teams die 3x tegen elkaar
speelden, dat is nu een poule van 5 geworden met een reguliere competitie, dus 2x
tegen elkaar.”.
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Junioren CMV
N6.1 en N4.1 en N4.2
Onder voorbehoud wordt op de volgende data (zaterdagen) en op de volgende locaties
in toernooivorm gespeeld:
2022 01-10
29-10
19-11
17-12
2023 28-01
18-02
18-03
15-04

Leeuwarden
Kollum
Menaldum
Franeker
St. Anna Parochie
Damwoude
Beetsterzwaag
Franeker

Er wordt in principe gespeeld van 09.00 tot 12.30. Later meer!

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Nu het programma caste voremen aanneemt gan wij komende week de sheidsrechters
toewijzen!

Technische Commissie
.
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.

Ledenadministratie
.

Ziekenboeg
.

Bijlage(s)
Stukken voor Algemene LedenVergadering in zip-formaat hieronder,
deze zijn niet bijgevoegd bij onze aspirant-leden en sponsoren
.
ALV 8_9_22.zip
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En dan nog even dit ... maak je niet al te veel zorgen ...

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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