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Brief van een sporter. 

 
 

Hallo, 
Even een positief berichtje. 
Ik, en ik denk al onze spelers, vinden het 
tof dat we mogen spelen. 
Ook al waren we anders dicht geweest we 
mogen nu gewoon lekker doorspelen. 
Bedankt daarvoor, ook namens de zit-
volleyballers 
 
Lies Haagsma 
 

Brief van een sporter. 
 

Graag wil ik me even voorstellen . mijn 

naam is Ina van der Meulen. Ik ben lid van 

D.O.V. op de woensdagavond. 

Ik ben 86 jaar jong. Mijn hobby is 

klaverjassen. Een prachtig kaartspel war ik 

veel plezier aan beleef. Elke 

woensdagavond komen we bij elkaar om 

te klaverjassen.  

Het kaartspel speel je met 4 personen. 

Mocht u de spelregels willen weten dan 

kunt u dat even googelen. Het is jammer 

dat de belangstelling voor dit mooie 

kaartspel afneemt. 

Bovendien train je hierbij ook je hersenen. 
Het is een spel waar je goed moet 

nadenken. Als er meer spelers zijn kunnen 
we dit ook in competitieverband gaan 
spelen. Bij deze dus een oproep mocht u 
kunnen klaverjassen, of wilt u het leren 
dan bent u van harte welkom in het 
clubhuis van D.O.V. op de woensdagavond 
van 19.30 uur tot  ongeveer 21.30 uur. 
De koffie staat klaar en later op de avond 

is er ook nog tijd voor een hapje en een 

drankje. 

We hopen u snel te zien. 

 

Ina van der Meulen. 

 

Grote clubactie. 
 
In september start weer de grote 
clubactie.  
U kunt dan weer loten kopen en mooie 
prijzen winnen.   Daarnaast steunt u 
natuurlijk onze mooie vereniging die het 
de afgelopen 2 jaar erg moeilijk heeft 
gehad. 
Zodra er meer bekend is krijgt u dat te 
horen en ik hoop dat u dan de link die ik 
meestuur doorstuurt naar al uw vrienden. 
 
Jan Kootstra



 

 

 
 

 

 



 

 

Competitie. 

Het is nog hoog zomer als ik de papieren 

binnen krijg over de najaar competitie van de 

NTTB. {Nederlandse TafelTennis Bond). 

DOV heeft de afgelopen 2 jaar niet 

meegedaan met de competitie in verband met 

de Corona perikelen. 

Voor dit najaar heeft DOV zich toch weer 

opgegeven om met 1 team uit te komen in  

competitieverband van de NTTB. 

We hebben 3e klas aangevraagd en gekregen. 

We zitten in een poule van 10 verenigingen. 

Dat betekent dat we 10 wedstrijden spelen. 

De spelers die hiervoor geselecteerd zijn 

(Dennis Tiam Fook, Melle de Boer, Tini Douma 

en ondergetekende). 

Dan kunnen we ons weer eens meten met 

andere spelers. De teams waar we tegen 

moeten zijn: 

Buitenpost, FTTC, 2x Dokkum, Grifioen , 

Ready, buitenpost, Yos, Drachten en Delta 

Impuls. 

Van de 9 wedstrijden spelen we er 5 thuis. Op 

maandagavond van 19.30 uur tot 23.00 uur 

wordt er in de Jan de Vries zaal gestreden 

voor de Punten . 

Hieronder volgen de thuiswedstrijden. 

 12-09-22 tegen Griffioen 

03-10-22 tegen FTTC 

24-10-22 tegen Drachten 

14-11-22 tegen Dokkum 

21-11-22 tegen Ready 

 

Via deze nieuwsbrief blijf ik u op de hoogte 

houden van de prestaties van ons 1e team. 

Jan Kootstra 

 

 

 

 



 

 

 


