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Voorwoord door de voorzitter.
De vakantie staat alweer voor de deur.
Op het moment dat ik dit schrijf heb ik mijn vakantie alweer gehad.
Gelukkig hadden we 2 weken mooi weer en zijn we lekker uitgerust.
Helaas ging het mail verkeer wel gewoon door dus even geheel los
van DOV kom je nooit.
Maar bijna alle afdelingen bij DOV zijn nu gestopt. Met uitzondering
van tafeltennis en badminton). Zij gaan in juni nog even door. Ook de
zwemmers zwemmen in juni nog.
In september (voor tafeltennis al eind augustus) beginnen de
afdelingen weer (zie elders in dit blad).
Ook is er weer de grote schoonmaak dag voordat het nieuwe seizoen
begint. Wilt u helpen dat wordt zeer op prijs gesteld. De data vindt u
elders in dit blad. Zo ook wil de spelcommissie proberen in
september weer een viswedstrijd te organiseren. Ook dit leest u
verderop in dit blad.
De redacteuren van dit blad doen hun uiterste best om dit blad weer
vol te krijgen, maar zonder uw inbreng wordt dat een zeer lastige
zaak. Dus mensen pak die pen (of liefst computer) en mail uw stukje
naar redactie@dovleeuwarden.nl
Rest mij jullie allen een fijne vakantie te wensen en tot in september
2018.
Voorzitter
Jan Kootstra

Collecte fonds gehandicapten sport,
Ook dit jaar heeft een aantal vrijwilligers zich ingezet om de collecte
fonds gehandicapten sport tot een succes te brengen.
Naast een collecte bij Cambuur die door leden van spelend sporten,
Blaauw-Wit afdeling g-voetbal en DO.V. werd er in die week ook
gecollecteerd in de wijken in Leeuwarden.
De collecte bij Cambuur was ruim €690,00 opgehaald. Ongeveer 15
collectanten liepen daar).Dit is gedeeld door 3 dus ruim €230,00 voor
D.O.V. (Bedankt Ilona Kootstra, zij stond daar voor D.O.V. te
collecteren).
In totaal is er voor D.O.V. ruim €5700,00 opgehaald. Hiervan mag
D.O.V. 50% houden.
Alle collectanten voor D.O.V. bedankt.
Wilt u ook collecteren in uw straat of buurt. Geeft u dan op bij de
voorzitter op voorzitter@dovleeuwarden.nl
Jan Kootstra
Roti frituurvet.
Eindelijk beginnen de liters oud frituurvet bij DOV binnen te lopen.
Iedere 100 liter levert DOV €30,00 op.
Dus leden, hebt u oud frituurvet lever het in bij DOV.
Wij zijn jullie hier zeer erkentelijk voor.
Het bestuur.

Contributie verhoging.
Op de 2e algemene ledenvergadering van D.O.V. op 17 mei 2018 is
unaniem besloten dat we per 1-7-2018 de contributie te verhogen
naar €8,00 per maand.
Begin september 2018 worden op de afdelingen een brief gegeven
waarin u wordt gevraagd de al ingevulde gegevens te controleren en
daar waar nodig is aan te vullen CQ te wijzigen.
Indien de gegevens akkoord zijn dan graag ondertekenen en in
leveren bij de contactpersoon. De ingeleverde formulieren worden
dan zo spoedig mogelijk verwerkt,
Het bestuur
De grote Clubactie.
In september 2018 start de verkoop van loten weer voor de grote
club actie.
Ook dit jaar sponsort u D.O.V.
U koopt een lot voor € 3,00 per lot en hiervan komt €2,40 direct in de
clubkas van D.O.V.
U kunt uw kaarten online bestellen via www.dovleeuwarden.nl Op de
hoofdpagina staat wel een link (vanaf begin september actief) naar
de website voor de loten.
Het voordeel van online bestellen is dat het eenvoudig is. U krijgt uw
lotnummer op uw bankafschrift te zien. Als u prijs hebt wordt u dit
toegestuurd. Dus weinig werk voor u.
Wilt u toch fysiek een lot kopen dat kan ook. Op maandag, woensdag
en donderdag kunt u aan de bar bij D.O.V. loten kopen.
In december 2018 is de prijs uitreiking.
Laat ons het ook even weten wanneer u prijs hebt.
Het bestuur.

Nieuws van de badminton afdeling

Algemeen.
Het seizoen is alweer teneinde en dus is er nog veel te vertellen. De
laatste maanden van het badminton zijn er enkele nieuw spelers bij
gekomen. Vind je het ook leuk om te badmintonnen, dan ben je
vanaf de eerste donderdag in september van harte welkom. We
starten om 19.30 uur met een kopje koffie of thee.
Voor degene die mij nog niet kennen zal ik mij even voorstellen. Ik
ben Ilona (29) en badminton bij DOV sinds november 2017. Het idee
achter sporten was voor mij lekker recreatief mee doen. Echter na
enkele maanden vorderde mijn spel dusdanig dat het toch begon te
kriebelen om mee te doen met wedstrijden. Zo was mijn eerste
wedstrijd het NK aangepast badminton in Veenendaal.
NK
Ik moest rond het middag uur op het toernooi aanwezig zijn voor
mijn eerste wedstrijd. Na het bijeen zoeken van mijn sportspullen
ben ik de auto in gaan pakken, dit is toch best een uitdaging als je 2
gewone rolstoelen en een sportstoel in een personen auto moet
hebben en daarnaast nog een grote sporttas.
Ruim op tijd arriveerde ik, samen met Timo, op de toernooilocatie. Ik
kwam al snel wat bekende gezichten tegen. Het bleek dat de
badmintonners onderling naast de baan gemoedelijk met elkaar
omgaan. Ik was erg gespannen voor mijn eerste wedstrijd, want het
niveau op de training kan wel goed liggen. Het is toch best spannend
als je je gaat meten aan andere sporters.
Door de spanning heb ik van mijn eerste wedstrijd een drie setter
gemaakt, maar uiteindelijke gewonnen. Daarna heb ik twee
wedstrijden verloren. De ene wedstrijd had ik nipt verloren

en de andere verloor ik met grotere cijfers. Op zich had ik niet slecht gespeeld,
zeker niet toen zij later de Nederlands Kampioen bleek te zijn geworden.
Daarna heb ik nog twee wedstrijden moeten spelen en ben ik uiteindelijk
vierde geworden. Daarna was het voor mij duidelijk. Ik heb veel potentie en
kan nu al leuk mee komen dit smaakt uiteraard naar meer.
Toernooi Shuttle Up in Sliedrecht
Zo koos ik er voor om naar het volgende toernooi te gaan. Het was al een week
erg warm. Ik had besloten dit keer niet alleen een enkel maar ook een dubbel
te spelen. Door de warmte en wat fouten verloor ik alle wedstrijden in de
poule fase voor de singels. Tijdens het dubbel met mijn koppelmaatje Anniek
Griffioen zijn we tweede geworden. Het toernooi was erg gezellig. Dit gaf mij
het vertrouwen om verder te gaan in het toernooien circuit voor komend zijn
seizoen. Dit seizoen is er nog 1 toernooi in Rijen (Noord-Brabant).
Toernooi BC BEVER Rijen
’s Morgens om 5 uur ging mijn wekker ik had de dag van te voren alle spullen al
bij elkaar gezocht en om kwart over zes was daar de taxi die me naar Rijen zou
brengen. Om kwart voor tien arriveerde ik daar. Ik zou vandaag een single en
een gemixt dubbel spelen. De eerste wedstrijden liep voor mij al erg uit. Eerst
moesten we wachten op een teller waarnaar ik in drie sets won 21-19, 9-21 en
21-19. Een lange partij. Daarna speelde ik een partij die ik in twee sets won.
Door de lange wedstrijden volgde voor mij zeer snel mijn

volgende wedstrijd, deze won ik ook. Dit betekende dat ik de
kruisfinales nog moest spelen deze verloor ik helaas, waardoor ik
derde ben geworden. De toernooien zijn over het algemeen zeer
gezellig en je leert nieuwe mensen kennen en doet toernooi ervaring
op. Bij de gemixt dubbel bleek weer eens hoe belangrijk het is om op
elkaar ingespeeld te zijn. Ik verloor met mijn maatje 2 wedstrijden en
won er 1 en dat betekende dat het voor ons na de poule fase
afgelopen was. Om half zeven werd ik weer op gehaald door de taxi
om uiteindelijk om 22.00 uur weer thuis te zijn. Het was een lange
dag waar ik een goed gevoel aan overgehouden heb. Volgend seizoen
ga ik dan ook met vol vertrouwen tegemoet.
Denk jij na het lezen van dit verhaal dat klinkt wel erg gezellig en leuk
er is zowel op recreatief als wedstrijd niveau te trainen bij DOV. Maar
boven alles staat plezier in het spel natuurlijk voorop.
Ilona Zwiers.
mondharmonicaspelen
Voor wie?
Mensen met een luchtwegaandoening die graag met
elkaar muziek
gaan maken waarbij de ademhaling wordt gestimuleerd
en gecontroleerd.
Waar? Bij D.O.V. in het clubhuis. Wat kost het? Niets!!!!
De muziek en instructie zijn gratis. U betaald alleen voor uw
mondharmonica en standaard voor de muziek
Wanneer? Bij voldoende opgave starten wij op de
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Opgave noodzakelijk onder vermelding van uw telefoon nr. en
of email adres.
Jan Douma tel: 0613100732 of email: aquamov@gmail.com

Vissen.
Wij willen weer een viswedstrijd organiseren.
Op woensdag 12 september 2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Wil je meedoen geef je dan op voor 1 september bij Helena Storm op
telefoonnummer 058-2157439.
Namens de spelcommissie
Helena Storm.
Misschien maken we eer weer een super gezellie avond van.
Tot ziens op 12-09-2018
Data spel commissie
5 oktober 2018
14 december 2018
16 januari 2019
6 maart 2019
22 maart 2019

najaar bingo
Kerst bingo
Sjoelen
darten
slot bingo

aanvang 20.00 uur
aanvang 20.00 uur
aanvang 19.30 uur
aanvang 19.30 uur
aanvang 20.00 uur.

Clubkampioenschappen tafeltennis.
Op zaterdag 8 september organiseert de afdeling tafeltennis de
jaarlijkse clubkampioenschappen.
In principe wordt er vanuit gegaan dat alle leden van de afdeling
tafeltennis meedoen.
Mocht een lid van de afdeling tafeltennis niet kunnen op 8
september geef dit dan even door aan voorzitter@dovleeuwarden.nl
zodat we een mooie indeling kunnen maken naar sterkte.

Namen en Adressen Bestuur D.O.V.
Voorzitter

: Jan Kootstra, Martenastate 2
8926 NH Leeuwarden. Tel. 058-2675208
E-mail: voorzitter@dovleeuwarden.nl

1e Penningm.

: Marita Ringnalda, Reidlanswei 43,
9254 JG Hurdegaryp, tel. 06-51085208/0511-474524
E-mail: Marita.Ringnalda@chello.nl

2e Penningm.

: Tonny Holtrop, Rijksstraatweg 125,
9254 DD Hurdegaryp, Tel. 0511-474671
E-mail: m.holtrop7@upcmail.nl

Secretaris

: Andre Jongsma, 3e Vegelindwarsstraat 5
8923 DJ Leeuwarden, Tel. 058-2160558
E-mail: secretariaat@dovleeuwarden.nl

Leden

: Eric Mink,
E-mail: emmo1969@gmail.com
: Alie Valkema
E-mail: alie.valkema@dovleeuwarden.nl

Adres clubhuis : Kalverdijkje 77-b, 8924 JJ Leeuwarden.
Tel. 058 – 2671367.
Betalingen
Contributie
: NL09RABO0912475110
Algemeen/donaties : NL65RABO0127546804 Leeuwarden
: BIC = RABONL2U

Contactpersonen per afdeling.
Tafeltennis

: Jan of Sabina Kootstra, Martenastate 2,
8926 NH Leeuwarden. Tel. 058-2675208.
Zitvolleybal
: Anny Koldijk, Offenbachstraat 6,
8915 CG Leeuwarden. Tel. 058-2125084.
Zwemmen/vrijw.
: Jan Douma, Brederostraat 13,
Coördinator
8913 HD Leeuwarden. Tel. 058-2136983
Rolstoelbasketbal
: Rob Boskeljon.
e-mail: rolstoelbasketbalfriesland@gmail.com
Handboogschieten : Andre Jongsma, 3e Vegelindwarsstraat 5
8933 DJ Leeuwarden. Tel 058-2160558.
Recreatief/Boccia
: Sabina Kootstra / Helena Storm,
Martenastate 2, 8926 NH Leeuwarden.
Tel. 058-2675208 (Sabina)
Badminton
: Eric Mink, E-mail Emmo1969@gmail.com
Biljarten
:
Priksleeën
: Evert Meijer, Tuinbouwstraat 30,
8933 ES Leeuwarden. Tel. 058-2128838.
Shortmatt-bowls
: Bart Kalksma, Heslingastins 35,
8925 CR Leeuwarden. Tel. 058-2673996
Sport en Spel
: Joke Altenburg, K van Roptawei 6,
9204 EV Weidum. Tel. 058-8506450.
Redactie “de Schakel”: Jan Douma, Brederostraat 13,
8913 HD Leeuwarden. Tel 058-2136984
Spelcommissie
: Kees Kuperus, Fruitstraat 6,
8933 GR Leeuwarden. Tel. 058-2134602.
Vervoerscommissie : Dick Smid, Rijpsterdyk 4,
9034 HN Marssum. 058-2139688.

NK Tafeltennis 2018
Zaterdag 2 juni 2018. 06.00 uur. Wat een tijd om weg te rijden uit
Leeuwarden om naar Rotterdam te gaan voor de NK Tafeltennis.
Melle de Boer, Silvia Bekkema, Adrie van der Meer en
ondergetekende moesten om 09.00 uur in Rotterdam zijn. Het werk
09.30 vanwege een fikse vertraging onderweg.
Helaas speelden wij alleen enkel. Er waren geen dubbel partners in
onze klassen. Melle de Boer speelde in klasse 2 een paar mooie
partijen. Helaas was er maar 1 poule dus geen echte finale. Na alle
wedstrijden kwam Melle uit op een keurige 2e plaats. (ditzelfde
behaalde hij vorig jaar ook).
Silvia deed haar best in klasse 5. Helaas kwam ze de voorronde niet
door en speelde de verliezersronde.
Adrie speelde in klasse 6. In de voorronde werd hij keurig 2e en kon
dus door naar de kwart finale. Die werd gewonnen. Dus door naar de
halve finale.
Helaas voor Adrie moest hij hier zijn meerdere erkennen en verloor
nipt.
De strijd om de 3e of 4e plaats werd ook verloren.
Adrie volgend jaar ga je winnen.
Ik speelde in klasse 1 maar kon dit jaar niet voor een verassing
zorgen. Jammer maar misschien volgend jaar.
Nadat Melle zijn prijs had ontvangen zijn we teruggereden naar
Leeuwarden waar iedereen rond 21.00 uur weer thuis was.
Jan Kootstra

Badminton toernooi
Op donderdagavond 31 mei werd door de afdeling badminton een klein
onderling toernooi georganiseerd door Dorien Veld-Spruytte.
Het toernooi bestaat uit diverse dubbel spel. Iedere spelers wordt gekoppeld
aan een andere speler.
De punten gescoord tijdens de wedstrijden worden opgeteld en zo krijg je aan
het eind een ranglijst. Om 20.00 uur begonnen de wedstrijden.
Er werd op 2 velden gespeeld, waarbij rekening is gehouden met rolstoel en
staande spelers.
Jorrit Boersma en Hans Hereman hebben buiten mededinging meegedaan.
Dorien bedankt voor de organisatie en de leuke cadeautjes die gewonnen zijn
door de diverse leden.
Eindstand:
Dames:
1) Ilona Zwiers
98 punten
2) Alie Valkema
84 punten
3) Sabina Kootstra
78 punten
4) Helena Storm
77 punten
Mannen:
Hans Hereman
110 punten (buiten mededinging)
1) Rob Storm
99 punten
2) Erik v/d Steen
98 punten
3) George de Vries
95 punten
Jorrit Boersma
86 punten (buiten mededinging)
4) Wiebe Rodenhuis
75 punten
5) Timo Hånsel
70 punten
6) Jan Kootstra
64 punten

Tafeltennissers D.O.V. kampioen.
Afgelopen competitie hebben de spelers van D.O.V. gezorgd voor een
kleine verrassing. Zij wisten kampioen te worden in de 3e klasse van
de NTTB competitie.
De spanning zat hem echt in de laatste wedstrijden. Na 9 wedstrijden
van de 10 stonden de nummer 1 (D.O.V.) en de nummer 2
(Buitenpost) maar op 1 punt verschil.
D.O.V. speelde de laatste wedstrijd tegen Effect 78 uit Ijlst en
Buitenpost moest uit tegen Griffioen die op dat moment de 3e plaats
bezette, D.O.V. boekte een keurige 6-4 winst. Maar was afhankelijk
van de uitslag van Griffioen tegen Buitenpost.
Pas om 01.00 uur werd die uitslag vrijgegeven. Dit was wel even
slikken hoor 3-7. Dus Griffioen 3 punten erbij en Buitenpost 7 erbij.
Slik.
Nu staan we gelijk qua punten, maar gelukkig heeft D.O.V. beide
wedstrijden tegen Buitenpost gewonnen zodat D.O.V. kampioen is
geworden.
Eind mei heeft de voorzitter de spelers een bloemetje overhandigd
en hun gefeliciteerd met hun kampioenschap en ze alvast veel succes
gewenst in de 2e klasse.
Melle de Boer, Dennis Tiam Fook, Martin Plantinga en natuurlijk de
voorzitter zelf hebben het geflikt.
Doede Damsma is de trainer.
Een toeschouwer

Grote schoonmaak.
Maandagmiddag 27 augustus staat bij ons de grote schoonmaak
gepland.
Wilt u even doorgeven of u komt helpen, want vele handen maken
licht werk.
Want ook u wilt graag sporten in een schone omgeving Dus denk nou
niet ik kan dat niet, iedereen kan helpen en voor een ieder is er wel
wat te doen.
Dus mail naar voorzitter@dovleeuwarden.nl of bel. 058-2675208.
Jan Kootstra
Gift waterpolo Fryslân.
Eind maart 2018 zijn wij (Ilona en ik) naar Heerenveen geweest voor
het bijwonen van de finale van het waterpolo toernooi.
Een deel van de opbrengst is voor D.O.V.
Op 30 mei 2018 zijn de heren van het waterpolo Fryslân bij DOV.
langs geweest om een cheque te brengen.
Deze cheque is door mij in de functie van voorzitter in ontvangst
genomen. Toen het bedrag onthuld werd stond de ik even met de
mond vol tanden. De cheque vertegenwoordigt een bedrag van
€450,00.
D.O.V. is hier heel erg blij mee en voor dit geld kan er één van de
rolluiken elektrisch gemaakt worden, waardoor het openen en
sluiten van de rolluiken eenvoudiger wordt.

Op woensdag 6 juni 2018 heeft de Huis aan Huis onderstaand stukje geplaatst.
Cheque Stichting Waterpolo Fryslân voor D.O.V. Leeuwarden
DOV voorzitter Jan Kootstra mocht onlangs van de stichting Waterpolo Fryslân
een cheque ter waarde van 450,00 euro in ontvangst nemen. De Stichting die al
een aantal jaren verantwoordelijk is voor de organisatie van de ManMeer-Cup
finale waterpolo in Heerenveen liet ook dit jaar het steunen van een goed doel
niet aan zich voorbij gaan. Kootstra was gelijk enthousiast toen hij door de
organisatie werd benaderd. “We kunnen het geld goed gebruiken voor het
nodige onderhoud aan het clubhuis”, liet hij weten. DOV (Door Ontspanning
Valide) zet zich al vele jaren in voor de gehandicapte sporter in Leeuwarden.
DOV kent een diversiteit aan sporten waaronder zwemmen.
Meer info op www.dovleeuwarden.nl
Op de foto
Berend
Bruinsma en
Jan Kootstra.
(foto Stichting
Waterpolo
Fryslân).

Donateurs.
Het is alweer een tijdje geleden dat het bestuur aandacht heeft gevraagt voor
de terugloop van onze donateurs.
Helaas zet deze trend zich ook voort in 2018.
Daarom verzoekt het bestuur jullie om rond te kijken of er bij jullie in de
vrienden- of familiekring zich mensen bevinden die voor een klein bedrag per
jaar ons financieel willen steunen .
Hieronder vinden jullie een opzet voor het aangeven van nieuwe donateurs,
Vul dit in en lever dit in bij het clubhuis van D.O.V. Kalverdijkje 77-b
8924 JJ Leeuwarden.

Alvast bedankt voor jullie inzet.
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Het bestuur

Adres

PC

Woonplaats bedrag €

Start data diversen afdelingen:
Tafeltennis
Basketbal
Biljarten
Volleybal
Sport en spel
Recreatief
Zwemmen
Badminton
Shortt-matt
Boogschieten

: maandag
: maandag
: dinsdag
: dinsdag
: woensdag
: woensdag
: donderdag
: donderdag
: vrijdag
: vrijdag

20-08-2018
03-09-2018
04-09-2018
11-00-2018
05-09-2018
05-09-2018
06-09-2018
06-09-2018
07-09-2018
31-08-2018

Kascommissie
Tijdens de laatste algemene Leden vergadering in mei 2018 hebben
we als bestuur gevraagd wie er zitting wil nemen in de kas
commissie. Voor het 1e jaar ben je dan reserve, waarna je in het 2e
jaar samen met de penningmeester en je collega kas commissielid de
boeken controleert.
In het 3e jaar ben je voorzitter van de kas commissie en mag je ‘voor
akkoord’ geven op de Algemene Ledenvergadering van dat jaar.
Het bestuur.

Lidmaatschap.
Wilt u lid worden van D.O.V. neem dan eerst contact op met de
Contactpersoon van de afdeling waar u lid van wilt worden.
U mag 3 x gratis meedoen alvorens u beslist lid te worden van D.O.V.
Voor meer informatie zie de website: www.dovleeuwarden.nl
Indien u de wens heeft om het lidmaatschap van D.O.V. te
beëindigen mailt u dit naar info@dovleeuwarden.nl
In dit mailtje vermeldt u de volgende gegeven
Naam
:
Adres
:
Postcode en woonplaats:
Reden beëindiging·:
Let op: Uw lidmaatschap wordt beëindigd per de eerstvolgende
maand na uw opzegging.
Indien u niet beschikt over een mail programma kunt u ook een brief
sturen met bovenstaande gegevens naar:
J. Kootstra, Martenastate 2, 8926 NH Leeuwarden.

