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Beste volley-vriend(inn)en ...
Europees kampioen Italie werd dus ook wereld-kampioen bij de lange mannen:
mooie wedstrijd in een prachtige ambiance en dan, na een 1-0 achterstand, het licht
favoriete thuisland en Olympisch kampioen Polen met 3-1 verslaan .. geweldig!
En dan, vanaf komende woensdag, in Nederland en Polen, het WK voor de dames:
mooi!
Ivm. dit toernooi is er in principe komende week geen kompetitie-volleybal, komt dus
mooi uit hier in Franeker omdat ‘wij’ dan de Agrarische Dagen hebben: prima!
(Alleen Meisjes-A2 speelt een wedstrijd, dit omdat er op de kalender geen andere
datum meer te regelen viel).
Ons jonge Dames-1 mocht afgelopen dinsdag als eerste de wei in, zij speelden in de
voorronde van de beker in Opende tegen DSO (2e klasse) en wisten vrij eenvoudig het
seizoen voor DoskoActa positief te openen door met 0-3 te winnen ... keurig!
Deze eerste competitieweek stond bol van de wijzigingen, afzeggingen en terugtrekkingen, hopelijk is dit geen schering en inslag want e.e.a. betekent gewoon een
hele hoop geregel.
Vandaar dat de Nevobo donderdag een mailing hierover aan de verenigingen stuurde
met richtlijnen hierover, o.a. dat een (overeengekomen) wijziging minimaal 2 dagen
tevoren in het systeem vastgelegd dient te zijn ... kijken of men dit een beetje vast kan
houden.
Afijn ... veel plezier met/op de Agrarische Dagen!
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
(Sport)kalender
Week 38
==================================== ========================
Ma. 19 sep. Trainingen: alle teams/groepen
Wielrennen:
.
18/25 WK - Australie
------------------------------------------------------------Di. 20 sep. .
Volleybal:
Prinsjesdag
23/15 WK Dames – Ned/Pol
------------------------------------------------------------Wo. 21 sep. Trainingen: ABC-jeugd, Dames-1
Voetbal:
.
20/21 Beker: 2e voorronde
------------------------------------------------------------- 22
Nat. League: Pol - Ned
Do. 22 sep. GEEN VOLLEYBAL !!!
25
Nat. League: Ned- Bel
.
------------------------------------------------------------Veldrijden:
Vr. 23 sep. .
25
Beringen - Belgie
.
------------------------------------------------------------MotoGP:
Za. 24 sep. Spelen: MA2
(Franeker)
25
GP Japan
Fluiten: Baudien Draaisma/Nienke Bijlsma
------------------------------------------------------------Schaatsen:
Zo. 25 sep. WeekBulletin 14-06
23 Mass-start (1) – L’wden
.
24/25 Int. Thialf Race – H’veen
====================================
Lokaal:
21/25 Agr. Dagen - Franeker

17/24 sep.
Vr. 23 sep.

NPO Radio5 Week of the 70’s
Evergreen Toplijst van de jaren 70
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Berichten van DoskoActa
Demonstratie ballenkanon
Komende maandag (morgen dus) hebben we tijdens de training een ballenkanon tot
onze beschikking. Het ballenkanon wordt op 1 van de velden geïnstalleerd.
Alle teams zullen in de gelegenheid worden gesteld om hiermee te oefenen!
Hieronder staan de tijdstippen (15 minuten) waarop ieder team een kwartier kan
oefenen met het ballenkanon.
Schema ballenkanon:
18.00 XC2/XC3
18.15 XC1
18.30 MA2
18.45 MB1
19.00 MA1
19.15 D2
19.30 D3
19.45 Recreanten
20.00
20.15
20.30 D4
20.45 H2/H3
21.00 D1
21.15 H1
21.30
SPORTWIKE 2022 (16 T/M 25 SEPTEMBER)
Voor nieuwe jeugdleden hebben we een leuke actie tijdens de Provinsjaale Sportwike.
Kom je ter kennismaking gratis meetrainen op de volgende data dan ontvang je een
volleybal cadeau als je je daarna aanmeldt als lid.
Maandag 19 september om 16.30-17.30 uur voor basisschooljeugd (CMV-niveau).
Maandag 26 september om 16.30-17.30 uur voor basisschooljeugd (CMV-niveau)
Maandag 3 oktober om 16.30-17.30 uur voor basisschooljeugd (CMV-niveau)
Aanmelden kan via email doskoacta@gmail.com.
Contact: Roelof van Marrum volleybal.doskoacta@gmail.com.
DoskoActa Weekbulletin 14-05
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DoskoActa verkoopt loten met de Grote Clubactie
Dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie.
Wij zetten ons in voor een ballenkanon en willen natuurlijk zoveel mogelijk loten
verkopen. Een lot kost €3,- per stuk, hiervan gaat 80% (dus €2,40 per lot) direct naar
onze clubkas.
De start van de landelijke lotenverkoop is op zaterdag 24 september.
Koop lootjes en help ons het doel te halen. Daarnaast maak je kans op mooie prijzen!
Een echte win-win situatie dus.
Verkoopboekje met QR-code
Onze jeugdleden verkopen loten via het verkoopboekje. Op dit verkoopboekje staat
een handige QR-code, waarmee kopers eenvoudig online loten kunnen kopen.
Geen zorgen, kopers kunnen ook nog op de traditionele wijze een aankoopformulier
met pen invullen in het boekje.
Komende maandag worden de verkoopboekjes uitgedeeld tijdens de training.
We doen het samen
We gaan er met z’n allen vol voor en hopen ons doel te behalen met behulp van de
steun van familie, vrienden en mensen uit de omgeving!
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Wedstrijdsecretariaat – algemeen
Het programma van de CV’s staat nu ook on-line ... dus zijn we nu compleet!
Omdat er komende week maar een (1) wedstrijd is, wat DoskoActa betreft, is er deze
keer geen bijlage ‘weekprogramma’!
Scheidsrechters/tellers/aanvoerders: graag VOORdat de wedstrijd begint de spelers
controleren en accorderen, setstanden kunnen na de wedstrijd ingevuld worden.

Wedstrijdsecretariaat – wijzigingen

In de poule van Heren-1 wordt/is OPM-H3 vervangen door OPM-H2.
In de Hoofdklasse-poule van Meisjes-A1 heeft VoVem (Emmeloord) zich op het
laatste moment teruggetrokken (wedstrijd van zaterdag j.l. verviel daardoor).
In de poule MC2N1 van ons Mix-C2 is VoVeSa-MC1 teruggetrokken, maar door
iedereen nu 3 keer tegen elkaar te laten spelen heeft nu iedereen een extra wedstrijd.
Kijk op de Nevobo-site voor het aangepaste programma!
Beker 1e ronde
H1: DoskoActa-H1
D1: HeVoC-D3
D2: DoskoActa-D2
D3: DoskoActa-D3

(AVC-H2: 1e klasse E)
(HeVoc-D3: 1e klasse L)
(vc058-D2: 1e klasse K)
(Wytg.-D1: 3e klasse P)

- AVC-H2
- DoskoActa-D1
- vc058-D2
- Wytgaard-D1

Deze eerste ronde dient gespeeld te zijn VOOR 7 november, in principe gaan we de
thuiswedstrijden hiervan (H1, D2 en D3) op een maandagavond spelen op veld D.
Later meer!
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Wedstrijdsecretariaat - uitslagen
Senioren heren
H1: SCS-H1
H2: vrij
H3: DoskoActa-H3
Senioren dames
D1: DSO-D1
DoskoActa-D1
D2: Oerterp-D3
D3: Tijnje-D1
D4: DoskoActa-D4

- DoskoActa-H1

4-0 (26-24,27-25,25-19,27-25)

- DWS-H1

0-4 (13-25,17-25,12-25,16-25)

- DoskoActa-D1
0-3 (13-25,09-25,15-25) (beker)
- DFS-D1
0-4 (25-27,21-25,17-25,19-25)
- DoskoActa-D2 2-3 (25-18,18-25,22-25,25-16,13-15)
- DoskoActa-D3
1-3 (17-25,17-25,28-26,23-25)
- vc058-D9
4-0 (25-15,25-13,25-20,25-12)

Senioren recreanten
XR1: vrij
Junioren A
MA1: DoskoActa-MA1
MA2: DoskoActa-MA2

- VoVem-MA1
- vc058-MA2

VoVem teruggetrokken
0-4 (13-25,23-25,20-25,19-25)

Junioren B
MB1: DoskoActa-MB1

- Sw.Switters-MB1

uitgesteld

Junioren C
XC1: DoskoActa-XC1

- vc058-MC1

1-3 (15-25,19-25,24-26,25-16)

XC2: vrij
XC3: DoskoActa-XC3

- vc058-MC2

1-3 (14-25,25-19,18-25,17-25)

CMV
N61: vrij
N41: vrij
N42: vrij
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Wedstrijdscretariaat – teams
Algemeen
DWF:
We hebben afgelopen week onze scheidsrechters, (vaste) tellers, aanvoerders en
coaches een korte uitleg gemaild hoe om te gaan met het nieuwe DWF 2.0.
Bij de jeugdwedstrijden en bij een enkele tegenstander was eea kennelijk niet
(helemaal) duidelijk, zie de opmerking hierover op pagina 6!

Senioren Heren
Heren-1
SCS-H1 – DoskoActa-H1: 4-0
Hoe dicht kunnen winst en verlies bij elkaar liggen: 3 sets met 2 punten verschil, maar
i.p.v. 3-1 winnen gaan ‘we’ met 4-0 het schip in: wat zei Bredero ook al weer?
Toch niet echt wat wij verwachtten, maar wij hebben het wel es mis ...
Heren-2
Onze mannen waren nog vrij, eerste wedstrijd over 14 dagen, de derby tegen Heren-3!

Heren-3
DoskoActa-H3 – DWS-H1: 0-4
Het leek ons al ‘een pittige opdracht te worden tegen de mannen uit Wijnjewoude’ en
dat werd bewaarheid, ondanks het feit dat er een dame meespeelde aan de andere kant
van het net. Dit hield niet over voor de ‘onzen’ en er zal meer gevraagd worden van
‘it tredde’ in de aanstaande club-derby tegen Heren-2!
DoskoActa Weekbulletin 14-05
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Senioren Dames
Dames-1
DSO-D1 – DoskoActa-D1 (beker): 0-3
Wij dachten dat winstkansen ruim aanwezig zouden zijn en dat bleek een waarheid als
een koe gezien de eenvoudige overwinning met vette setstanden: goed begin!
DoskoActa-D1 – DFS-D1: 0-4
Zonde! Onze jongedames hebben in deze 1e competitiewedstrijd de kans op punten
laten liggen in de eerste 2 sets. Er waren toen kansen te over maar deze werden helaas
niet benut. Mooi om te zien was dat het betere volleybal van DoskoActa kwam en
daarom zijn wij vol vertrouwen dat het wat betreft ‘het afmaken’ ook goed komt.
Enne ... de volgende verslaggeving mochten we vanuit/vanaf het veld ontvangen:
“Hierbij de wedstrijd verslagen van de wedstrijden afgelopen week.
Van de bekerwedstrijd afgelopen dinsdag tegen D.S.O.:
De kop is er af voor Dames-1 tijdens de eerste bekerwedstrijd tegen vv D.S.O.
Een dikke winst van 0-3. Op naar de volgende!
Van de competitie wedstrijd afgelopen donderdag tegen D.F.S:
Degelijk tegenstand geboden tegen de meer ervaren dames van D.F.S. maar helaas.
Voor een eerste competitiewedstrijd in een nieuwe klasse mogen de dames zeker
tevreden zijn!”.

Dames-2
Oerterp-D3 – DoskoActa-D2: 2-3
Zo! De eerste klap is een daalder waard: 3 punten in the pocket!
Een prima competitie-start in het verre Ureterp van dit behoorljk veranderde team
waar we mee verder kunnen ... en zij zelf ook natuurlijk!
Dames-3
Tijnje-D1 – DoskoActa-D3: 1-3
Poeh! Da’s een behoorlijke en aangename verrassing! Deze tegenstander draaide
vorig seizoen in de top van de 3e klasse mee en om dan uit Beetsterzwaag met 4
punten huiswaarts te keren ... knap hoor!
DoskoActa Weekbulletin 14-05
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Dames-4
DoskoActa-D4 – vc058-D9: 4-0
Onze ladies deden tegen deze Leeuwarder’ dames wat wij al voorspelden ... ‘punt(en)
sprokkelen’ ... maar meer dan dat: clean sheet oftewel alle 5 punten!
Prima aftrap van de competitie ... smaakt naar meer!

Senioren Recreanten
MixRecreanten-1
Onze recreanten waren (nog) vrij ... de eerste wedstrijd is donderdag 13 oktober in
Franeker.

Junioren A
Meisjes-A1
DoskoActa-MA1 – VoVem-MA1: vervallen
Op het laatste moment werd een paar dagen gelden het team van de meisjes uit
Emmeloord teruggetrokken uit de competitie ... da’s wel balen hoor!
En het programma vermeldt dan dat onze jongedames pas op 8 oktober hun eerste
wedstrijd gaan spelen ... dat bedoelen wij: balen!
Afijn ...we zullen het er mee moeten doen ...
Meisjes-A2
DoskoActa-MA2 – vc058-MA2: 0-4
Bijna een punt gekaapt in die 2e set, maar helaas ... het mocht niet zo zijn.
Dan proberen we het komende zaterdag toch gewoon weer met de wedstrijd:
DoskoActa-MA2 – Top&Twel-MA1
De enige wedstrijd die we in deze week gepland hebben maar we konden helaas niet
een andere datum vinden hiervoor. Gezien de eerste uitslagen denken wij dat ‘we’
hier punten gaan halen: “KWW: kiek’n wa’t wot!”.
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Junioren B
Meisjes-B1
DoskoActa-MB1 – Swette Switters-MB1: uitgesteld
Vrijdag gaf Sw.Switters te kennen dat ze geen team op de been konden brengen, we
gaan dit op een woensdag inhalen ... wordt vervolgd!

Junioren C
Mix-C1
DoskoActa-Mix-C1 – vc058-MC1: 1-3
Knap hoe ons XC1 zich in deze pot teruggevochten heeft! Na 2 sets verlies maar met
oplopende setstanden misten ‘wij’ die 3e set maar net! En dan in de 4e set alsnog
toeslaan: prima werk!
Mix-C2
Vrij ... uitgesteld naar 1 oktober!
Mix-C3
DoskoActa-XC3 – vc058-MC2: 1-3
De eerste wedstrijd in de 4-tegen-4 competitie voor onze jeugd!
“XC3 pakt in hun allereerste wedstrijd meteen een set, maar verliest uiteindelijk met
1-3 van vc058. Goed gespeeld, maar tegenstander maakte net wat meer punten” ...
zo luidde her verslag vanaf de zijlijn.
Niks aan toe te voegen!

Junioren CMV
N6.1 en N4.1 en N4.2
Vrij ... eerste toernooi (waarschijnlijk ook DWF!) zaterdag 1 oktober in Leeuwarden.
Het programma van de najaarscompetitie staat nu op de Nevobo-site!
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Wedstrijdsecretariaat – zaalwacht

donderdag 22 september

zaterdag

24 september

Taak
--------------Opbouwen
Afbreken

Veld-1
---------------nvt.
nvt.

Veld-2
---------------nvt.
nvt.

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

Opbouwen
Afbreken

Meisjes-A2
Meisjes-A2

nvt.
nvt.

nvt.
nvt.

Wedstrijdsecretariaat – arbitrage
Afgelopen week:
was nou niet bepaald een ‘smooth operation’ wat de arbitrage betreft, er moest door
diverse mensen door omstandigheden afgezegd worden en dat resulteerde in het
volgende:
. Hidde Frankena nam donderdag een wedstrijd over
. Eline van Marrum nam zaterdag een wedstrijd over en later na een halve
. Sybout Zeinstra nam zaterdag een wedstrijd over, maar die verviel later alsnog
. Mirjam Molenaar floot zaterdag een wedstrijd zonder aspirant (als 2e)
. Dames-1 moest donderdag haar vaste teller missen (keurige vervanging geregeld)
. Gerard Harmelink/Else Bijlsma waren zaterdag opeens vrij (wedstrijd vervallen)
Komende week:
Nienke Bijlsma / Baudien Draaisma zaterdag
Tellers komende week:
.
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Technische Commissie
.

.Ledenadministratie
Nieuwe leden
. Sietse Landman
. Simone Veltman
. Sinne Pronk
. Lotte Rietman

Recreatie
Recreatie
CMV
C-jeugd

Allen hartelijk welkom en veel plezier!

Ziekenboeg
Geen berichten ontvangen.
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Bijlage(s)
Geen

En dan nog even dit ... beetje flauw ... bladvulling ...

Na het bekend worden van het “vrijwillig” vertrek van bestuursvoorzitter van
Schiphol, Dick Benschop, groeiden de rijen op Schiphol ...
om afscheid van hem te nemen ...
Stratenmaker moet van de baas 30 x 30-tegels kwartslag draaien ...
Een spin zien is niet erg, de spin NIET meer zien ... da’s pas erg!
Meten is weten ... gissen is missen ... gokken is dokken!

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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