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Voorwoord van de voorzitter 
 
Als u dit clubblad leest in  het jaar 2017 alweer over de helft. D.O.V. 
heeft even een zomerstop. Ondanks deze zomerstop staat het 
clubblad toch tjok vol informatie.  
 
Zo komt u erachter wanneer de grote schoonmaak is van het 
clubhuis. U komt toch ook helpen. 
 
Ook ziet u wanneer de afdelingen weer starten en wanneer de 
spelcommissie weer iets organiseert. 
 
Ik zal u niet verder vervelen met feitjes en dergelijke, lees maar snel 
dit mooie clubblad van  D.O.V. 
 
Jan Kootstra / voorzitter.  
 
De spelcommissie data. 
 
6 Oktober 2017  bingo  aanvang 20.00 
15 December 2017 kerstbingo  aanvang 20.00 
17 Januari 2018  Sjoelen  aanvang 19.30 
9 Februari 2018  Bingo  aanvang 20.00 
7 Maart 2018  Darten  aanvang 19.30 
23 Maart 2018  Slotbingo  aanvang 20.00 
5 oktober 2018  bingo  aanvang 20.00 
14 december 2018 kerstbingo  aanvang 20.00 
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40 jaar zwemmen (vervolg van ‘’de Schakel 2017-2’’) 
 
Kwam hij er niet uit dan moesten deze mensen naar Sportcentrum 
Papendaal om te worden gekeurd. 
Gestaag groeide het aantal deelnemers bij D.O.V. en er kwamen 
meer mensen met diverse beperkingen. Om deze mensen goed te 
kunnen begeleiden ging ik o.a. een cursus sportmassage en 
sportbegeleiding  volgen. Twee jaar lang theorie (Latijnse 
benamingen van de spieren)en praktijk (masseren) om ervaring op te 
doen.  Na het behalen van het diploma sportmasseur/begeleider in 
Utrecht kon ik de mensen van D.O.V. nog beter begeleiden en 
beoordelen op hun handicap. 
Maar alle cursussen die je volgde hadden ook weer bijscholingen,  
om op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken. Tijd tekort! 
Maar zoals het vaak gaat rol je van het ene in het andere. D.O.V. 
organiseerde in het kader van bepaalde jubilea ook sport en spel 
dagen. Ook hier werd je gevraagd  om dit op te zetten en uit te 
voeren.  Een bijzondere anekdote is mij altijd bijgebleven. Er moest 
een vergadering worden gepland bij iemand thuis want zo ging dat( 
er was nog géén clubhuis) en ik nodigde een aantal 
organisatoren(D.O.V. leden) van zo’n speldag uit bij ons thuis. 
S’avonds ging de bel en stonden er vijf man voor de deur waarvan 
drie rolstoelers. Wel zult u denken geen probleem, was het niet dat 
wij op een bovenwoning wonen.  
Nooit aan gedacht en zie je maar weer, dat alles moet leren. De 
mensen zijn toch boven gekomen en wij hebben er hartelijk om 
gelachen. Zoveel gemakkelijker is het nu met het mooie clubhuis van 
D.O.V.  waar men kan  vergaderen en plannen uitwerken. 
In ons vakblad “zwemonderwijzer”werd een cursus aangeboden te 
Arnhem hoe een  sportvereniging van mensen met een beperking te 
leiden/begeleiden in het water. Tevens werd daar een zwemmethode 
aangeboden de “ Halliwick –methode” uniek voor het bewegen in het 
water en gericht op mensen met een beperking.  
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Op zaterdagen naar Arnhem waar de cursus werd gegeven.  
Gelukkig hoefde ik niet alleen want mijn collega 
zwemonderwijzer(es) en begeleider bij D.O.V. Ankie vd Veen ging ook 
mee.   

 
In deze cursus kwam niet alleen zwemmen aan bod maar ook 
begeleiding buiten het bad, zoals tillen en dragen, verplaatsen 
(transfers) van mensen. Een diploma en een stuk kennis rijker werd 
ook dit hoofdstuk afgesloten, dachten wij. Niks was minder waar, 
bleek later.  
Ook je werk als zwemonderwijzer gaat door met daarin de nodige 
bijscholingen en cursussen zo als baby -zwemmen, zwemmen voor 
a.s. moeders, snorkel -zwemmen, Wat Sji Gong, EHBO, Reanimatie, 
zwemmend redden, aquajoggen, M.B.v.O.  is zwemmen voor 
ouderen, Turbo  -zwemmen, allemaal ver weg niets in het Noorden . 
Op enig moment werden wij door de Nebas/Nsg gevraagd of wij 
wilden les geven in het Noorden voor zwemleider/begeleider 
Onder leiding van een leer - coats en na scholing als docent, gingen 
Ankie en ik lesgeven aan diverse instanties en verenigingen, soms 
door de week na ons werk, of op de zaterdagen dat wij vrij waren. 
 Al snel kwam de vraag om dit ook aan verenigingen buiten Noorden 
te gaan doen. Dat kostte veel energie, doordat dit ook vaak in de 
avonduren moest plaats vinden. Als afsluiting van al deze cursussen 
was de laatste in Leeuwarden, waar Heleen Douma en Janny vd Veen 
als begeleiders van  D.O.V. hebben deelgenomen.  
Via ons werk kwamen we in contact met een andere vorm van 
bewegen in het water, “Wat Sji Gong”. Deze cursus moest van het 
begin worden opgezet en waren wij de eersten die hier mee in 
aanraking kwamen. Na diverse keren in Utrecht les te hebben gehad 
was dit ook weer een aanvulling, om mensen met een beperking nog 
betere te kunnen begeleiden in het water. En zo rolde je van het één 
in het andere. 
Vervolg in clubblad 3-2017 
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Biljarten. 
 
Hier de uitslag van de competitie  2016/2017       
Libre   1 P de wal  Band 1 WT de Boer 
            2 W T de Boer    2 G. v/d Kamp 
            3 H Dijkstra    3 B. Langius 
Poedel    G Welbroek 
Ook dit jaar weer was het weer een spannende strijd  de verschillen 
waren klein. 
Onderling een fijne en goede sfeer wat zeer belangrijk is. 
Vanaf deze plaats een hele fijne en zonnige zomer toegewenst. 
En allemaal weer terug in September. 
met vriendelijke groet. 
 
Wijbren. 
 
Clubkampioenschappen Tafeltennis 
Zaterdag 27 mei 2017 was eindelijk de dag dat we de 
clubkampioenschappen konden spelen. 
Deze kampioenschappen stonden eerder gepland eind februari 2017, 
echter toen konden velen niet meedoen dus werd het 
doorgeschoven naar mei. Ook toen bleek het plannen veel voeten in 
de aarde te hebben. De een kon niet op de zesde, weer een ander 
niet op 13 en 20 en weer anderen hadden al vakantie gepland. 
Dus 27 mei bleef over. De weersverwachting was 31 graden buiten. 
En dan kopte helaas ook. Maar iedereen die zich had opgegeven was 
aanwezig. (ik had daar zelf een hard hoofd in).In drie poules werd er 
gestreden om de prijzen. In de hoogste klasse ging de strijd 
verrassend tussen de titel verdediger Dennis Tiam Fook en de sterk 
spelende Herman Zijlema. 
Wat niemand verwachtte gebeurde toch bijna. Dennis had maar liefst 
5 games nodig om Herman eronder te krijgen en dus mag Dennis zich 
weer 1 jaar clubkampioen noemen.. 
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In de klasse 2 was de spanning zo nog erger dan in de hoogste klasse. 
Zowel Ariebelle als Kees hadden beide kans op de hoogste plaats. 
Maar Ariebelle kon de rust bewaren en versloeg Kees Kuperus. In de 
klasse 3 was het niet zo spannend. Sietse van der Veen versloeg al 
zijn tegenstanders en werd dus kampioen. Iedereen gefeliciteerd en 
tot volgend jaar. 
Hieronder nog een foto van de kampioenen. 
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Gift C.O.T.K 
Op vrijdag 9 juni 2017 kreeg D.O.V. uit handen van het C.O.T.K een 
cheque van maar liefst €738,00. 
Deze  gift krijgen we omdat we een bijdrage hebben gevraagd voor 
de rolluiken elektrisch te maken. Aangezien het mechanisme steeds 
stroever gaat lopen en er sommige rolluiken al bijna niet meer open 
willen heeft het bestuur hier een bijdrage voor gevraagd. 

Om 1 rolluik 
elektrisch te maken 
zijn we ongeveer 
€600,00 kwijt. 
Aangezien er 5 
rolluiken in de 
kantine zijn en nog 3 
in de bestuurskamer 
maakt een klein 
reken sommetje dat 
dit de vereniging 
€4.800,00 gaat 
kosten. Aangezien 
dit niet betaald kan 
worden uit de 
algemene middelen 

is deze bijdrage van het C.O.T.K. meer dan welkom. André Jongsma 
en Jan Kootstra zijn namens D.O.V. naar de uitreiking geweest in de 
grote zaal van Greunshiem. 
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Grote schoonmaak clubhuis. 
 
Er is alweer een seizoen gesport bij D.O.V. alvorens wij weer 
gaan sporten wil het bestuur graag dat het gehele clubhuis 
grondig wordt schoon gemaakt. 
U begrijpt dat wij dat niet alleen kunnen. Daar hebben we uw 
hulp bij nodig. 
Op maandag 28 augustus 2017 om 13.00 willen graag een 
aantal mensen beginnen met de grote schoonmaak. 
Wilt u helpen, heel graag. Geef dit dan even aan bij Sabina 
Kootstra (058-2675208) of per mail aan 
voorzitter@dovleeuwarden.nl zodat zij een verdeling kan 
maken tussen de werkzaamheden en het aantal mensen dat 
komt helpen. 
Willen wij een gezond klimaat bij D.O.V. houden komt dan 
helpen. 
 
Namens het bestuur, 
J. Kootstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 8 - 



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: secretaris@dovleeuwarden.nl    

Leden  : Eric Mink,   
   E-mail: emmo1969@gmail.com  

: Wesley Jongsma, Lieuwenburg 135, 
 8925 CJ Leeuwarden. 

   E-mail: wesley.jongsma@dovleeuwarden.nl  
     : 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 
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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 
  Tel. 0642603690 

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) 

Biljarten   : Wiebe de Boer, Schatzenburg 16, 
  8926 KD Leeuwarden. Tel. 058-2662932. 

Priksleeën   : Evert Meijer, Tuinbouwstraat 30, 
  8933 ES Leeuwarden. Tel. 058-2128838. 

Shortmatt-bowls : Teake Postma, De Jokse 145, 
    8918 GR Leeuwarden, Tel. 058-2667809. 

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. 

 
 
 
 

- 10 - 

mailto:rolstoelbasketbalfriesland@gmail.com


Een sport uitgelicht. 
 
In het kader van leer elkaars sport kennen maken we deze keer 
kennis met de nieuwe sport bij D.O.V. badminton. 
 
Badminton wordt gespeeld door zowel rolstoelgebruikers als staande 
spelers. 
Hier komt al snel een groot verschil aan de orde. 
Het veld voor staande spelers heeft een afmeting van 6,10 M x 
13,40M (totale veld) 
Voor rolstoelgebruikers is het veld veel kleiner.  
Zo maken zij maar gebruik van 1 zijde van het veld De breedte van dit 
veld is maar 2,59M bij 11.88M. 
De zijvlakken mogen niet gebruikt worden net zoals het vak vlak 
achter het net en het eind vak. 
 
Het net is gespannen op 1,55 meter hoogte en moet in het midden 
minimaal 1,53m hoog zijn. 
 
De basis regels zijn vrij eenvoudig .  
Er wordt begonnen bij 0-0. De speler die de tos gewonnen heeft 
begint rechts te serveren (dit is het zogeheten even vak). Men 
serveert diagonaal en de shuttle (ook wel pluimpje genoemd) moet 
komen in het rechter serveer vak. (zie tekening.) 
 
Een punt scoor je door binnen de lijnen de shuttle op de grond te 
krijgen.  Dat mag dus ook via een korte slag (drop genoemd) achter 
het net. (geldt alleen niet bij de service en bij rolstoelgebruikers). 
 
Scoor je een punt dan ga je naar het linker serveer vak. (zogeheten 
oneven vak.) –je staat nu 1-0 voor- en ook nu serveer je diagonaal in 
het linker serveer vak. Let op, de shuttle moet binnen het serveer vak 
worden gespeeld. Scoor je weer een punt dan ga je weer naar het 
rechter serveer vak.je staat nu 2-0 voor. 
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Indien je tegenstander nu scoort, gaat de service over naar de andere 
kant en is de stand 1-2. (je noemt altijd de speler die serveert als 
eerste.  Je tegenstander serveert nu vanuit het ……….  
Juist linker serveer vak (oneven). 
 
Voor rolstoelgebruikers gelden er aangepaste regels. Zo mag je 
NOOIT buiten het serveer vak de shuttle plaatsen.  Dus droppen 
(korte shuttle achter het net) is dus NIET toegestaan en levert direct 
een punt op voor de tegenstander. 
 
Heeft u zin om eens te komen kijken (meedoen mag natuurlijk ook als 
er ruimte voor is) dat kan op donderdag avond van 19.30 uur tot 
plusminus 21.00 uur in ons eigen clubhuis. 
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Aanvang trainingen 2017. 
 
Hieronder vindt u de data dat de afdelingen van D.O.V. weer gaan 
sporten. 
 
Boogschieten   vrijdag 1-9-2017 
 
Tafeltennis   maandag 4-9-2017 
 
Zitvolleybal   dinsdag 5-9-2017 
 
Biljarten    dinsdag 5-9-2017 
 
Basketball    dinsdag 5-9-2017 
 
Sport en spel   woensdag 6-9-2017 
 
Recreatief    woensdag 6-9-2017 
 
Zwemmen    donderdag 7-9-2017 
 
Badminton   donderdag 7-9-2017 
 
Shortmatt    vrijdag 8-9-2017 
 
 
Het bestuur. 
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Recreatief 
 
Afgelopen woensdag 31 mei hebben wij onze laatst recreatief avond 
gehad van dit seizoen. 
Het was eenregelige avond er werd namelijk bingo gespeeld. 
Onder genot van een hapje en een drankje. 
De bingo werd gedraaid door Arjen en klaas die twee hadden de 
grootse lol. 
En de rest ook. 
Daarna ging iedereen weer naar huis. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe. 
 
Namens de Recreatief afdeling Sabina en Helena. 
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Afsluitende Bingo Avond 2017 31 maart. 
 
Een afsluitende bingo avond gehad. 
Met het optreden van het GSBK(Goutumer shanty en Balled koor). 
Het was een gezellige drukte op die vrijdagavond. 
Er waren natuurlijk ook weer mooie prijzen te winnen. 
En na afloop ging iedereen tevreden naar huis. 
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe. 
 
Namens de spelcommissie Helena, Rob, Korrie en Kees. 
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Grote Clubactie 2017
 

 
 
Ook dit jaar doet D.O.V.  weer mee met de grote clubactie. 
Op 16 september 2017 begint de online verkoop van loten voor de 
grote clubactie 2017 e kunt u weer online uw loten bestellen. 
U betaald voor elk lot een bedrag van €3,00 en hiervan komt direct 
€2,40 in de kas van D.O.V. 
De loten kunt u blijven kopen tot 23 november 2017 tot 12.00 uur. 
 
Hierna sluit de verkoop van loten. 
 
Op 13 december 2017 wordt de trekking verricht van de mooie 
prijzen die er te winnen zijn. 
Misschien bent u dan wel de gelukkige winnaar van €100,000,-- of 
een vakantie t.w.v. €2.500,-- of 1 van de vele andere prijzen. 
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Via onderstaande link komt u rechtstreeks 
Bij de grote clubactie om loten te kopen. 
Hiermee steunt u D.O.V. De sportvereniging  
voor mensen met  een beperking. 
Koop straks uw loten en maak kans op een mooie prijs.    
http://www.mijnclubactie.nl/teams/d-o-v-leeuwarden/ 
of via de website van D.O.V. 
 
Wilt u meer weten over D.O.V. klik dan op onderstaande link. 
http://www.dovleeuwarden.nl/groteclubactie2017 
Deze link is beschikbaar begin september 2017. 
Via deze link kunt u ook uw loten bestellen. 
 
Als elk lid 1 lot koopt verkopen we ongeveer 250 loten en dit levert 
de kas van D.O.V. maar liefst € 600,-- op. 
 
Dus leden van D.O.V. ga vanaf 16 september tot en met 23 november 
2017 naar de website van D.O.V. en koop uw lot of loten en geef dit 
ook door aan uw vrienden en familieleden. Want hoe meer loten er 
verkocht worden, hoe groter de opbrengst voor D.O.V. is. 
 
 
Het bestuur. 
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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. 
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