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Voorwoord van de voorzitter. 
 
De vakanties zijn voor de meeste dov-leden weer geweest en het gewone leven 
begint weer. 
Ook de sporten zijn weer begonnen. Alle afdelingen hebben de eerste 
trainingen of wedstrijden er al weer op zitten. 
 
Het clubhuis van D.O.V. is weer helemaal op en top. Dankzij Rob en Heleen 
Storm, Klaas en Dorien veld, Ilona en Rikus en Sabina die enkele zaterdag 
middagen druk bezig geweest zijn. Druk maar altijd wel super gezellig. Nadien 
hebben we de dag afgesloten met een etentje. 
 
Wilt u in de toekomst ook helpen, dat kan. Want mensen die willen helpen 
hebben we elk jaar nodig. De schoonmaak dag voor 2018 staat nog niet vast, 
maar u wordt op tijd geïnformeerd. 
 
 
Jan Kootstra 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 



Grote Clubactie 2017 
 
Op 16 september 2017 is de grote Clubactie weer van start gegaan. 
Ook dit jaar zijn er weer vele mooie prijzen te winnen. 
 
Maar wat veel belangrijker is dan het winnen van prijzen is dat jullie D.O.V. 
helpen te blijven bestaan en door te kunnen gaan met alle activiteiten zoals die 
er nu zijn. 
 
Geef dus door aan familie, vrienden, collega’s en vraag ook aan hen dit te 
promoten via facebook, Instagram e.d. om zo zoveel mogelijk loten te verkopen 
via de website van D.O.V. 
Een lot kost eenmalig €3,00 (jullie mogen er ook meer bestellen). Hiervan komt 
€2,40 direct ten goede aan D.O.V. 
 
Bezoek de website van D.O.V. via www.dovleeuwarden.nl  
Op de hoofdpagina staat een link naar de grote Clubactie 2017. 
Als u hierop klikt komt je op de bestelsite van de grote Clubactie. 
Ga naar Steun onze vereniging en daar kan je de loten bestellen. 
Begin december is de trekking en dan krijg je bericht van de grote Clubactie als 
je iets gewonnen hebt. 
 
Vanaf nu kunt u ook aan de bar uw loten kopen. Hier ligt een lijst waar jullie je 
naam opschrijven en de afdeling en het aantal loten, dan breng ik ze de week 
daarop voor jullie mee. 

 
  

http://www.dovleeuwarden.nl/


40 jaar zwemmen (vervolg van ‘’de Schakel 2017-2’’) 

 

Ik werd gevraagd om in het bestuur zitting te nemen, doordat je toch al veel 

voor de vereniging organiseerde  en zo werd ik na een proefjaar als lid van 

bestuur opgenomen. Op diverse plaatsen staan met een stand van D.O.V.  zoals 

in Heerenveen, Leeuwarden , Drachten noem maar op. Uitdragen van waar je 

voor staat en leuk om te doen. Zoals u weet organiseert D.O.V. ook een 

jaarlijkse collecte van het Fonds gehandicapten. 

 Aanvankelijk werd dit door Joop Schalenkamp, secretaris bij de vereniging 

georganiseerd. Op zijn vraag of ik wilde helpen kwam ik ook hier mee in 

aanraking.  Door het overlijden van Joop Schalenkamp heb ik die taak 

overgenomen, zo ook het secretariaat werk.  Na tien jaar in het bestuur te 

hebben gezeten heb ik niet weer voor nog een periode gekozen.  Verjonging is 

een toverwoord. Ook diverse andere taken worden nu door anderen gedaan.  

Alles veranderd, moet zo nodig anders.  Besturen veranderen, bedrijven gaan 

samen, taken worden opgeheven of gaan naar anderen, digitaliseren die hap.  

 

Ook binnen D.O.V. gebeurt het op kleine schaal. Doordat advertenties 

uitblijven kan de schakel zichzelf niet meer bedruppen, zodat een gedeelte 

gedigitaliseerd is en op de website van D.O.V. is na te lezen en daar is niets mis 

mee.  

Het is goed te lezen en D.O.V. bespaard op papier en helpt zo mee voor een 

beter milieu.  

 Het  D.O.V. bestuur doet er alles aan om jongeren naar de vereniging te halen 

door het aanbieden van veel sporten. Een nieuwe tak van sport binnen D.O.V is 

het badminton, voor staande en zittende sporters op de donderdagavond. 

 En zo zie je dat D.O.V. echt wel in beweging is maar zij kunnen het niet alléén, 

daar is ook de steun van de leden voor nodig. Laat je eens wat vaker zien in het 

clubhuis.  

  



Je kan er even darten of iets drinken even met elkaar en over je sport praten, 

prachtig toch? Maar ik dwaal af. 

 

Na veertig jaar diverse wegen binnen D.O.V. te hebben bewandeld is het voor 

mij tijd om wat te gaan afbouwen en de jeugd aan het woord te laten. 

Veel gehandicapte sportverenigingen moesten stoppen met bepaalde tak(ken) 

binnen hun vereniging door de economische crisis.  Waterbasketbal kwam op 

een laag pitje te staan en werd opgeslokt door de KNZB. Dat was voor mij het 

moment om ook met die taken te stoppen.  Nebas/NSG is alleen nog een 

kenniscentrum voor sporters dus ook aan die periode kwam een einde.  

Na tien jaar bestuur bij D.O.V. plaats maken voor een ander. Veel van mijn 

taken zijn door een ander overgenomen, zodat ik nu alleen nog op 

donderdagavond bij de zwemafdeling ben te vinden.  

Veertig jaar D.O.V. zwemmen , waar zijn ze gebleven. Veel mooie en minder 

mooie momenten, momenten om je te ergeren, maar veel meer om te 

genieten. Denk daarbij aan mijn benoeming “in de orde  van Oranje – Nassau”. 

De waardering van de Nebas/NSG  in de vorm van een dankbrief en horloge, na 

de overgang naar de KNZB ,   

het ontvangen van het  KNZB “bonds  ereteken met bijbehorende zilveren 

speld”.   

 

Maar boven alles het genieten van mensen. Verwondering over wat mogelijk is 

, bewondering voor de mensen die het opbrengen en hoe ze omgaan met hun 

sport,  respect  voor de sporter met een beperking, maar nog veel meer de 

vriendschap die ik heb ondervonden in de afgelopen veertig jaar D.O.V.-

zwemmen,  met recht een vereniging zonder drempels.  

Daarvoor mijn dank aan jullie allen, 

 

Jan Douma.   

 

 



  



Lidmaatschapskaart. 

 

Afgelopen voorjaar werd mijn aandacht gevestigd op een oude 

lidmaatschapskaart van D.O.V. (Van mevr. Kooistra) 

 

Na het overlijden van Betty Hindriks kwam ook hier een lidmaat-schapskaart  

boven water en de dochter stuurde mij deze op. 

Nu lijkt het ons wel leuk om jullie te vragen of jullie misschien ook zo’n 

lidmaatschapskaart hebben. (hieronder zien jullie een voorbeeld.) 

Wie weet kunnen we daar een mooie collage van maken voor bij D.O.V. 

 

 

 

Jan Kootstra 

 

 

  



Tafeltennis competitie najaar 2017 
 
De tafeltennisser hebben ook voor het najaar 2017 weer een team op 
kunnen stellen voor de NTTB-competitie. 
Het team bestaat uit:  
Dennis Tiam Fook, Melle de Boer, Herman Zijlema, Tinie Douma  
en Jan Kootstra. 
 
Hieronder een opsomming van de thuiswedstrijden: 
 
11-09-2017 DOV – Ready 4 
02-10-2017 DOV – YOS 2 
09-10-2017 DOV – Anja 2 
06-11-2017 DOV – Delta Impuls 5 
13-11-2017 DOV – Buitenpost 5 
 
Kom eens gezellig langs en geniet van mooie wedstrijden.  
Aanvang 19.30 uur. 
 
De koffie staat klaar. 
 
 
Tafeltennis toernooi 4-11-2017 
 
Op zaterdag 4 november is er weer het jaarlijks tafeltennis toernooi 
bij DOV. Tafeltennisser uit bijna heel Nederland komen naar 
Leeuwarden voor een gezellig dagje tafeltennissen.  
 
Ook hier bent u van harte welkom. Aanvang om 10.00 uur en de 
rijsuitreiking is gepland op 16.30 uur. 
 
Jan Kootstra 
 
 
 
 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
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. 
Vervoers Cie. : Dick Smid, Rijpsterdyk 4, 
      9034 HN Marssum. 058-2139688. 
  



  



Opening clubhuis 

 

Herinnert u dit nog. 

De opening van het clubhuis door prinses Margriet. 

Op de foto Prinses Margriet, de toenmalige Burgemeester Brandsma en 

natuurlijk ons oud voorzitter Jan de Vries. 

 

Wie kan zich nog verhalen herinneren van die tijd. 

Stuur ze naar onderstaand mailadres en wie weet wordt in het volgend 

clubblad uw verhaal verteld.  

redactie@dovleeuwarden.nl  

 

 

Ps  

 

 

Deze foto hangt sinds 23-

09-2017 in het clubhuis 

van D.O.V. 

Met dank aan Klaas en 

Dorien. 

 

 

Jan Kootstra 
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Sudoku. 

 

Een lastige opgave, maar wie vult hem goed in. 

 

 

Stuur uw oplossing naar redactie@dovleeuwarden.nl 

In het volgende clubblad zetten wij de oplossing. 

 

 

  

mailto:redactie@dovleeuwarden.nl


 
 
  



Hallo DOV-ers, 
 
Ik vraag jullie aandacht voor het volgende. Zijn er binnen DOV mensen met de 
aandoening COPD en of Astma. 
 
Zo ja dan is dit misschien iets voor jou. 
Het is de bedoeling dat er op de woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 
wordt geoefend. waar ? in het verenigingsgebouw van D.O.V. 
Waarom. Voor je plezier maar ook zeer zeker voor de ademoefeningen die je 
doet tijden het spelen. We beginnen heel eenvoudig met eerst de juiste gaatjes 
aan te blazen en hoe je een mondharmonica vasthoud. 
Je kunt geen noten lezen? Is niet belangrijk want we spelen via een nummer 
systeem. De  kosten houden we zo laag mogelijk, het is de eerste aanschaf (een 
mondharmonica kost rond de dertig euro daarbij komt een lesboek(map) en 
een standaard. Collectief inkopen is goedkoper. Daarom moet ik eerst opgave 
van deelnemers hebben voordat er kan worden gestart. Vooral eerst zal ik de 
lessen van de begin fase geven en we hopen voor later op een goede 
mondharmonica speler of muzikant (zijn nog steeds op zoek). De muziek komt 
van het MHTNederland die ook de aangever van dit gebeuren is, met als 
stimulator Jan Mulleman. Zij hebben een uitgebreide site waarop u kunt kijken. 
Ik hoop gauw van je te horen.  
 
opgave bij Jan Douma. tel: 058-2136983 0f 0613100732 
Via de mail kan ook:  aquamove@gmail.com  
Bij voldoende opgave kan er worden gestart. 
Tot horens.  

 
  

mailto:aquamove@gmail.com


Jos Hollander 55 jaar jong. (11-09-2017) 
 
Jos wilde eens iets anders voor zijn verjaardag dan altijd dat standaard gedoe. 
Hij wilde een klein feestje met familie en goede vrienden. Zo kon het dus dat op 
zondag 10-09-2017,   1 dag voor zijn 55e verjaardag zijn familie en goede 
vrienden zich om 16.00 verzamelden bij restaurant “de Waldwei” alwaar eerst 
koffie met een lekker hapje werd geserveerd, en waar een ieder even kennis 
kon maken met de andere genodigden. 
Om 18.00 werden de tafels gedekt waarna we aan een lekkere hap konden 
beginnen welke traditie getrouw afgesloten werd met een heerlijk ijs toetje. 
(en voor hen die daar nog zin in hadden een lekker bakje koffie). 
Op de foto werd het eerste hapje aangeboden aan de bijna jarige Jos 
Hollander.  
Jos bedankt voor de fijne middag. 
 
Een gast. 
  



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. 
 
 


