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Voorwoord van de voorzitter: 

Het 2e kwartaal zit er al bijna weer op als ik dit stukje schrijf. Dat 

betekent dat de vakantie voor de deur staat. Een mooie tijd dus met 

mooi weer en voor sommigen er even lekker tussenuit. Ook het 

bestuur doet het wat rustiger aan. Maar houdt wel een vinger aan de 

pols bij de verbouwing die we geplant hebben tijden de zomerstop. 

Want de verduurzaming van het clubhuis zal een aanvang nemen. Op 

de website www.dovleeuwarden.nl zal ik proberen e.e.a. bij te 

houden.  Ook denkt het bestuur na over de invulling van het clubblad 

voor 2020. (in dit clubblad vindt u hier een opzetje van). Uw 

medewerking wordt gevraagd voor bepaalde activiteiten van D.O.V. 

omdat de bestuursleden niet alles zelf kunnen en wij vinden dat de 

leden hier een welkome aanvulling kunnen zijn. 

Zoals u dus leest wordt er ook van u in dit jaar en de komende jaren 

een inbreng verwacht. Dit kan voor van alles zijn en dat krijgt u dan 

wel of in het clubblad te lezen of rechtstreeks op de afdelingen. 

 

Het bestuur wenst u een fijne vakantie toe. 

 

Jan Kootstra 

Voorzitter. 

 

 

 

 

http://www.dovleeuwarden.nl/


Collecte gehandicapten sport 2019. 

Ook dit jaar was het weer erg succesvol deze collecte. Maar toch 

blijven we zoeken naar collectanten en wijkhoofden. Want helaas is 

er 1 wijkhoofd gestopt met dus 20 collectanten minder. 

Ondanks dat er wel een paar nieuwe collectanten zijn gekomen zou 

het bestuur van D.O.V. graag zien dat er uit de leden ook actie wordt 

ondernomen on nieuwe collectanten aan te brengen. Want als je een 

straat collecteert dan kost je dat maximaal 2 uurtjes maar D.O.V. is er 

erg blij want vele handen maken licht werk. 

Maar goed. De opbrengst van de collecte is €5747,-- Hiervan is 50% 

voor onze vereniging. 

Daarnaast hebben wij nog een gift gekregen van de voetbal 

vereniging Wergea, omdat zij helaas geen collectanten konden 

leveren aan D.O.V., maar omdat zij ons wel wilden steunen hebben 

ze een bedrag van €100,00 overgemaakt aan D.O.V. 

Het bestuur van D.O.V. bedankt de voetbal verenging Wergea voor 

hun gift. 

 

Nieuw seizoen spelcommissie 
Ook dit aankomend seizoen kunt u weer genieten van enkele door de 
spelcommissie georganiseerde activiteiten. 
Zoals bingo’s, darten, sjoelen. 
Onderstaande data zet ze in je agenda zodat je niet mist van al deze 
activiteiten. 
04-10-19 najaar bingo 
20-12-2019 kerstbingo 
15-01-2020 sjoelen 
07-02-2020 voorjaar bingo 
04-03-2020 darten 
20-03-20-20 slotbingo 
De spel commissie rekent op uw aanwezigheid waardoor het nog 

gezelliger en leuker wordt 



Henk Angenent Classic. 

Begin mei kreeg D.O.V. een uitnodiging om op zaterdagmorgen een 

kleine gift in ontvangst te nemen van de Henk Angenent classic. Dit is 

een fietstocht van 85km of 140km. De opbrengst gaat naar een goed 

doel en dat was dit jaar D.O.V. 

Tijdens het ontbijt werd er alvast een cheque van €1000,00 

overhandigd aan bestuursleden Andre Jongsma en Ilona Zwiers. Dit 

was alvast een begin werd er gezegd. Na de tocht werd er nog eens 

€343,00 extra opgehaald voor ons 

 

   

 

  



Biljarten seizoen  2018-2019 
 
De resultaten van de biljartcompetitie van afgelopen jaar zijn als 
volgt. 
 
Er is weer hard gestreden om de wisselprijzen in 2 competities. 
 
Bij het libre spel is de 1ste prijs gegaan naar Evert Meijer met 112 
punten en de 2de plaats was voor Piet de Wal met 100 punten. 
 
Bij het band spel is de 1ste prijs  behaald door Bouke Langius met 108 
punten  en de 2de plaats door Gosse van der Kamp met 97 punten. 
 
Helaas hebben we weer van een deelnemer afscheid moeten nemen, 
RIP Dirk Kooistra !! 
 
Volgend seizoen iedereen weer veel succes !! 
 

BINGO  
 
Op 22 maart 2019 werd al weer de slotbingo gehouden, een 
feestelijke afsluiting van de Spelcommissie van dit seizoen. Het 
clubhuis zat weer gezellig vol en de sfeer zat er goed in, ook dankzij 
de uitstekende muziek en zang van Martin en amateurzanger Klaas. 
In de pauze was er weer een verloting georganiseerd door Dorien, die 
leuke potjes had opgeverfd en gevuld met viooltjes, en waarbij 
Albert keurig uitgezaagde paashanen had gemaakt. Dat alles werd 
vlot verkocht. 
Tot slot werden de barmedewerkers en hulpen bedankt en wenste 
Heleen 
ieder een fijne vakantie. Tot het nieuwe seizoen! 
                                                                                                                 Kees.   
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  
   : Ilona Zwiers 
   : Jorrit Boersma 
   : Anneke de Wilde 
 
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 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 
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  : Sabina Kootstra  tel.058-2675208. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zitvolleybal 8 juni 2019 
 
Dit is een verslag   
van een zitvolleybal dag. 
Die niet om naar huis te schrijven is, 
we sloegen namelijk bijna alle ballen mis 
De sfeer in de bus was best oké. 
Daar zaten we dus echt niet mee. 
Wat waren we blij, 
met koffie en een lekkere koek erbij. 
 
En onze Mabel die is niet stom , 
loodste ons naar Nijmegen met wat hulp van de Tom Tom 
En in Nijmegen met ons tenuetje aan , 
konden we er al gauw weer tegen aan 
Natuurlijk kunnen wij ons mannetje (of vrouwtje) staan , 
maar wij hadden toch al besloten voor de poedelprijs te gaan  
 
De eerste wedstrijd tegen Scabazoe was niet je van het , 
wij zaten immers ook nog maar net 
We probeerden het echt heus waar, 
maar kregen het niet voor elkaar 
 
EHBO had wat spelers te kort  
en ach uitlenen is toch onze sport  
Er zijn genoeg spelers waarbij dat kan , 
maar verwacht er dan niet te veel van....... 
 
De tweede wedstrijd tegen Assen was best oke , 
daar haalden we nog best wat punten mee 
En al wonnen we deze niet ,dat gaf geen zier 
we hadden in ieder geval erg veel plezier. 
 
De volgende wedstrijd tegen Nijmegen dat was leuk, 
we lagen wederom weer in een deuk. 



De 4e wedstrijd tegen Arnhem vergeten we maar snel, 
als je dat gezien had dan weet je het wel. 
Het had zo nu en dan ook echt niets met volleybal te maken , 
maar ach wij komen toch voor andere zaken . 
Want voor plezier krijgen wij een dikke 10 , 
dat konden alle andere teams ook wel zien  
Want was er een prijs voor leukste team geweest , 
gunden zij ons die toch het meest. 
Bij de laatste wedstrijd tegen Ochten, 
was het of ze ruzie zochten.  
Want jeetje ,wat een gedoe  
en we waren al zo moe. 
Samen met EHBO als laatste in de poule , 
moesten we tegen elkaar ,dat was een goed gevoel . 
En om te komen tot een goed besluit  
er aan beide kante iemand uit . 
Dus 5 tegen 5 in het laatste spel , 
nou dan weet je het wel 
Dat was dus een goede set , 
want wat hadden wij een enorme pret 
En zo wonnen we tot onze verrassing de laatste strijd , 
dus geen poedelprijs tot onze spijt. 
 
Als troost en tot besluit 
gingen we er nog even op uit.  
Voor de lekkere trek  
gingen we eten bij Deksels, onze vaste stek. 
Na een lange en vermoeiende dag , 
daverde de bus weer van de lach. 
Van een auto met de motorkap open tot een schildpad op de fiets , 
het geeft bij ons echt allemaal niets. 
Nijmegen was weer een groot feest  
en wij zijn weer blij dat we zijn geweest.  
Nu zijn we klaar    tot volgend jaar  
Heleen, Rob, Pieter, Henny, Mabel, Lies en Marian 



 
Heleen, Rob, Pieter, Henny, Mabel, Lies en Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



 

Dart kampioenschappen  
 
Op 6 maart j.l. hielden wij weer het Dartkampioenschap met maar 
liefst 14 deelnemers. Het was weer een gezellige boel met als 
wedstrijdleiders Evert Meijer en Gérard Dijkstra, zoals altijd in goede 
handen. Ook maakte Sabina het weer gezellig met lekkere hapjes: ze 
was weer een jaartje jonger geworden! 
Uitslagen: 
1e prijs Rikus van Wijngaarden met 1745 punten 
2e prijs Korrie Kuperus               met 1568 punten  (verrassend) en 
3e prijs Marco van Dijk               met 1537 punten. 
De volgende deelnemers scoorden de volgende punten: 
Sytse van der Veen   1500 
Arjen de Jong             1486 
Ronny v.IJzendoorn  1437 
Eric Mink                     1368 
Wiebe Rodenhuis      1332 
Sierd de Jong              1308 
Heleen Storm               1227 
Rob Storm                    1080 
Arjen v.d.Schaaf          1034 en 
Ilona Kootstra                848 punten. 
Om half elf wenste Kees ieder wel thuis met de wens dat er  
volgend jaar weer minstens zoveel deelnemers meedoen! 
 
                                                                                   Marie. 
 

  



Club kampioenschappen 2019 
Zaterdagmorgen om half 10 kwamen we aan in het knusse 
clubhuis van D.O.V., waar de twee tafels al klaar stonden in 
de kantine. Langzamerhand druppelden de deelnemers 
binnen en was er een gemoedelijke sfeer met koffie en thee. 
Jan Kootstra (voorzitter) opende de happening met een 
heugelijke mededeling, dat er weer een nieuw lid te 
verwelkomen was nl. Mevr. Ching, ze werd met applaus 
verwelkomt. 
Drie leden konden helaas niet meedoen. Albert was ziek, 
Martin was aan het werk en Ruben was druk met zijn studie 
bezig. De overige 15 spelers begonnen enthousiast te spelen. 
Ook de drie spelers van Schieringen waren van de partij. Er 
waren drie poules waarvan de eerste twee samengevoegd 
zijn.  
In de pauze (rond 13.00 uur ) gingen we gezellig met om de 
grote tafel zitten en serveerde Heleen en Sabina door de Kok 
(Rob) gemaakte groentesoep met stokbrood en salade uit aan 
de deelnemers en bezoekers. Ook werd er ’s middags nog 
getrakteerd op oranje koek, heerlijk. De train er Doede was 
nieuwsgierig en kwam kijken. Veel partijen (the best of three) 
werden er verspeeld op alle niveaus. Vooral viel op de 
spontane uitingen van speelvreugde van onze Chinese dame 
Ching, wat veel plezier opleverde. 
Laat in de middag werden de prijzen uitgereikt. En nog altijd 
is het zo dat meedoen belangrijker is dan winnen.  
Aan het slot werd Sabina nog even in het zonnetje gezet voor 
haar inzet elke maandagavond op de tafeltennistraining met 
een intratuin bon. 
We hebben een hele gezellige dag gehad. 
Een ooggetuige. 



 
Hier weer eens een stukje over zit-volleybal. 
  
Wij hebben het altijd heel gezellig en veel lol. 
Als alle spelers er zijn, dan spelen we 6 tegen 6. Maar de laatste paar 
keer was het 3 –4 of 4-4 Oh, wat missen we Dick Goslinga! Hij heeft in 
Januari 2019 een herseninfarct gehad en is rechts verlamd. 
Dit was een hele schrik. Na een week MCL ging hij naar Revalidatie 
Friesland “Lyndenstein” in Beetsterzwaag. Na 4 maanden op 14 Mei 
2019 kwam hij weer thuis gelukkig. Maar het z.v.b. spelen zal nog wel 
even duren. We kunnen nèt een team op de been houden. Ook doen 
we niet meer mee met de competitie. 
Maar het plan is: 8 Juni weer eens een keer naar Nijmegen, dit is 
altijd een heel leuk toernooi. 
Verder sluiten we het seizoen af met een etentje in het clubhuis. 
We nemen allemaal wat lekkers mee: soep, slaatjes, hapjes enz. 
en eten we ons buikje vol! 
Hopelijk zien we elkaar in September 2019 weer terug. 
Gr.Anny Koldijk. 
 

  



Bingo. 
Vrijdag 22 maart weer de laatste bingo van het seizoen gehad. 
Ook nu weer met prachtige prijzen. 
Een aantal prijzen weer beschikbaar gesteld door  COOP TOLSMA uit 
Winsum. 
 
Wij willen hen hiervoor hartelijk bedanken dat ze elke keer weer wat 
voor onze vereniging over hebben echt super. Ook willen wij hen nog 
feliciteren met hun overwinning als BESTE COOP van Nederland. 
 
Het was een geslaagde avond.  
 
Allen bedankt.  

 
 
 

 

 

 

  



Opzet clubblad. 

Zoals jullie al vaker hebt gemerkt is het vol krijgen van het clubblad 

moeilijk en krijgen we steeds minder sponsors in het clubblad. 

Daarom vraagt het bestuur aan u WAT WILLEN JULLIE? 

Hieronder  staan een aantal opties.  

1 x per kwartaal een clubblad. Dit betekent dat er druk gezocht moet 

worden naar adverteerders in het clubblad. Anders wordt het bijna 

onbetaalbaar. 

 Elke maand een nieuwsbrief? Dit wordt dan niet meer verzonden, 

maar krijgen jullie of in de mail of er ligt een nieuwsbrief in het 

clubhuis.   

Jullie mogen het zeggen. 

Mail je antwoord naar redactie@dovleeuwarden.nl of geef dit door 

op de afdeling. 

Of heb je een andere optie geef dat dan ook door. Dan kan het 

bestuur zich buigen over de mogelijkheden. 

 

  

mailto:redactie@dovleeuwarden.nl


Rabo clubkas actie 

In de maand maart 2019 konden de leden van de rabo bank Noord-
west Friesland weer stemmen op hun favoriete club. De rabo bank 
had namelijk Maar liefst € 80.000,- uitgekeerd 

Dit jaar hebben 3.253 leden 16.265 stemmen uitgebracht. Er is in 
totaal € 80.000,- uitgekeerd in het werkgebied van de bank en er zijn 
151 clubs blij gemaakt! ‘Prachtig te zien dat een campagne als dit zo 
leeft in de regio’s waar wij actief zijn. We spreken ook dit jaar weer 
van een geslaagde campagne’, aldus Jelmer Algra, directievoorzitter 
van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland. 

Ook D.O.V. kreeg een vette cheque van €718,11. Bedankt voor uw 

stem.  

Mocht u nog lid will worden van de rabo bank Leeuwarden – 

noorwest Friesland, dat kan. Het kost niets en dan mag u ook volgend 

jaar uw stem uitbrengen. Kijk op 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/  

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/


Badminton Toernooi  

DOV afdeling Badminton 

 

Op 6 juni 2019 was het zover, onze tweede einde seizoenstoernooi 

met in het deelnemersveld de volgende fanatieke spelers, Jan, 

Heleen, Wiebe, Sandra, Tanja, Rob, Sabina, Ilona Z, Ilona K, Erik, Sierd 

en Anne-Margje. Helaas moesten een aantal spelers die zich in eerste 

instantie hadden opgegeven afhaken om diverse redenen maar 

gelukkig konden we een goede speler lenen van BCONI, die dan ook 

zeer welkom was. Uiteraard moet een toernooi ook afgesloten 

worden met prijzen die weer zorgvuldig waren samengesteld door 

Dorine, deze keer pakketten met van alles en nog wat er in 

toegespitst op de producten koffie en thee aangevuld met lekkers, 

wat een inspiratiebron is ze toch waarbij ik wederom als manusje van 

alles werd ingezet om te assisteren daar waar nodig, ze had het weer 

allemaal op tijd voor elkaar! O ja, voor ik het vergeet, zelfs voor elke 

deelnemer een leuke sleutelhanger in de vorm van een shuttle, je 

weet wel zo'n pluimpje en een klein potje met pepermuntjes! De 

toernooileidster Dorine had weer goed haar best gedaan om de 

matches zo goed als mogelijk in te delen en dat was gelet op de 

uitslagen na afloop erg goed geslaagd. Er werd gespeeld in een 

tijdsbestek van 15 minuten waarbij de puntentelling gewoon 

doorliep, er werd dus niet gestopt bij 21 punten. De start zou 

beginnen om 20:00 uur en eindigen met de laatste wedstrijd om 

21:30, uiteraard daar ergens tussen in een pauze! Bij een toernooi 

waarin het fanatiek maar sportief toegaat is het handig om een 

aantal tellers/scheidsrechters in te zetten die het spel in de gaten 

zouden houden, deze werden gevonden in de heren Hans,Jorrit en 

Klaas, allen ook badmintonners dus daar konden we op vertrouwen, 



gelukkig hebben ze nergens hoeven in te grijpen, ook al een mooie 

winst voor het toernooi 

 

Om ongeveer 20:00 uur klonk het sein voor de eerste match. Op veld 

1 Tanja/Heleen tegen Sabina/Sandra, tsjonge jonge wat een 

wedstrijd, dames dubbel! Over fanatisme gesproken, de 

zweetdruppels spatten in het rond en er werd super hard gestreden 

om elke punt, maar helaas moesten Tanja/Heleen met een minimaal 

verschil het onderspit delven. Op veld 2  speelden Anne-Margje/Erik 

tegen Ilona Z/Jan, Jan jawel de voorzitter van DOV welke normaliter 

tafeltennis speelt, haalde vele keren vernietigend uit naar de 

tegenspelers geholpen door Ilona Z die zich ook niet in een hoekje 

liet drukken door Erik of Anne-Margje, nee, ook zij was vastbesloten 

om deze match te gaan winnen, hetgeen ook lukte. Dat doet 

overigens niets af aan de inzet van de tegenpartij alle vier top 

gespeeld! De tweede match, veld 1 Rob/Wiebe tegen Erik/Ilona Z, 

deze wedstrijd waarbij gezegd mag worden dat er door Rob/Wiebe 

alles aan gedaan is om punten te vergaren werd door Erik/Ilona Z 

grandioos gewonnen met een groot puntenverschil. Op veld 2 

gebeurde hetzelfde Tanja/Ilona K tegen Sierd/Anne-Margje, huh wat 

is hier gebeurd, Sierd en Anne-Margje wonnen met een aanmerkelijk 

punten verschil van de tegenpartij, kom op dames een volgende keer 

nog slimmer spelen, nou moet wel gezegd worden dat Sierd overal 

aanwezig was, links, rechts, voor en achter Anne-Margje waarbij de 

slagen van Anne-Margje soms als een verrassing voorbij kwamen. De 

laatste wedstrijd voor de pauze, ze waren er ook wel aan toe 

trouwens. Daar gaan we veld 1 Wiebe/Sabina tegen Jan/Ilona K, hier 

wonnen Jan en Ilona K met een minimaal punten verschil. 

Vervolg in clubblad 2019-3 
 



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. (of stuur uw opzegging naar 
J. Kootstra,  
Martenastate 2,  
8926 NH Leeuwarden. 
 

http://www.dovleeuwarden.nl/
mailto:info@dovleeuwarden.nl


 


