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Sommigen zeggen dat je werk voor een groot deel je leven bepaalt.
Tafeltennnis kan dat ook doen. In de ruim tien jaar dat ik bij Docos lid
ben, is dit toch een beetje m'n tweede huis geworden en de mensen
m'n tweede familie. Of dat gezond is? Geen idee, maar gezellig is het
hier in ieder geval wel. Er is weer een feestje in aantocht en over een
paar weken is ook weer het Sleutelstad mix-dubbeltoernooi. En wie
weet gaan we volgend jaar zelfs met z'n allen skiën!
Tussen het klaverjassen en feesten door wordt er natuurlijk ook volop
getafeltennist. Nu we weer een landelijk spelend herenteam hebben, is
er een stuk meer roering in de zaal. In de zaal binnen de omheiningen
dan. Het zou leuk zijn als onze trouwe supporters ook de zaal in komen.
In de kantine is het gezellig met z'n allen, maar de sfeer proef (en
maak!) je alleen maar IN de zaal. Laten we thuis ook echt een thuisgevoel en dus een thuisvoordeel creeeren.
Verder is de Docos volop aan het moderniseren. Zo staat de Looping
Driver tegenwoordig ook op de website. Voor sommigen is het misschien voldoende om het clubblad alleen digitaal te lezen. Alle mensen
die hem liever op papier lezen hoeven zich geen zorgen te maken: voorlopig blijft hij gewoon bij iedereen in de bus vallen. Voorlopig, want de
vraag is gerezen of het mogelijk is het clubblad op een andere manier
dan de post bij de lezers te krijgen. Dit om kosten te besparen.
Ideeën en meningen hierover zijn van harte welkom. Maar vooralsnog
valt hij in vertrouwde vorm bij iedereen op de deurmat.

Redactie:
Max Verberg
Susan Vernooij
Yu Ling Wu

Veel leesplezier!
Speeladres:
Docos tafeltennis
Hoge Morsweg 201
2332 RX Leiden
071 5767188
Website Docos:
Docosforum:

Sleuteladres:
familie Van Cassel
Carneoolstraat 10
2332 KB Leiden
071 5790792

Yu Ling

PS. de deadline van de volgende Looping Driver is woensdag 9 april.

www.nttb.nl/docos
http://sierra.messageboard.nl/9056/index.php
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Van de voorzitter
In januari hebben we ons als vereniging nadrukkelijk uitgesproken om
onze nieuwe accommodatie te vestigen binnen het “Huis van de Sport”
in de Mors. Dat betekent dat ook een hernieuwde
accommodatiecommissie zich met de voorbereiding gaat bezighouden.
Afgesproken is om deze commissie, gegeven het verenigingsbelang,
onder de voorzitter te plaatsen. Ferry Veijgen, Wim van Stigt en Ria
van Cassel zullen uiteraard deel uitmaken. Daarnaast zijn ook andere,
bij voorkeur jonge leden die veel trainen en daarbij op andere zaken
letten gewenst. Zie de oproep van de secretaris.
Op zaterdagen dat de landelijke teams thuis spelen is heel wat te zien.
De beide eerste teams, dames en heren, zijn ook buitengewoon goed
begonnen. Voor hen, maar ook voor dames 2 en dames 3 is elke support
prettig. Eerder komen op zaterdagmiddag is ook zinvol, want dan
spelen de jeugdteams met daarbij speciale aandacht voor de hoog
spelende teams meisjes – 1 en jongens – 1. Tijdens de eerste
thuiswedstrijd kwam ik Gerard Bakker tegen. Hij was aanwezig
vanwege de wedstrijd jongens -1 tegen Scylla 1. Gerard benadrukte mij
nog eens dat de tendens in vele steden is om een gemeenschappelijk
tafeltenniscentrum per stad neer te zetten. Zie Hilversum, Schiedam
en Zwolle. Hij ervaart het als een gemiste kans en zelfs grote
vergissing dat Docos voor de Mors kiest en niet om samen met Scylla
naar Leiden Zuid West te gaan. Scylla is nu met het Sportbedrijf in
gesprek voor een eigen nieuwe zaal. Nogmaals heb ik Gerard
aangegeven dat Docos die ontwikkeling steunt en Scylla een goede
speelzaal toewenst.
Hoewel voor ons het accommodatieprobleem op termijn opgelost lijkt,
moeten we wel beseffen dat we nog enige tijd in onze huidige zaal door
moeten gaan. Prettig denk je wellicht, want we hebben een grote
vrijheid en nauwelijks buren, maar er zal ook aandacht moeten komen
voor onderhoud. Op zijn vroegst 2010, maar wie weet later, kunnen we
het gebouw pas verlaten. De kans is dus groot dat we weer op leden
beroep doen om te verven e.d. Toon dan graag eenzelfde enthousiasme
als voor de nieuwe accommodatie.
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Op zaterdag 28 juni bereidt Sabrina en haar makkers een spectaculair
zomerfeest voor. Dat zal ook samenvallen met het feest vanwege het
Rijnland Regiotoernooi. Zo iets als het Après Ski feest, maar dan
anders … zomers … En … voor het laatst kan er dan in het gebouw nog
gerookt worden. Per 1 juli is het gebouw rookvrij!
Wim Vreeburg

Van de bestuurstafel
In de vorige Looping Driver heeft onze voorzitter een verslagje
geschreven over de ontwikkelingen voor Docos mbt nieuwe huisvesting.
Het Huis van de Sport ziet er nog steeds positief uit voor Docos maar
het blijft afwachten op een definitief besluit.
Maar hoe dit project verder ook zal lopen we zullen als Docos zijnde
naar een andere of nieuwe accomodatie moeten. Graag wil ik dan hier
een oproep plaatsen voor de accomodatiecommissie. Als er leden zijn
die interesse hebben om plaats te nemen in deze commissie meld je
aan bij mij. Het doel van deze commissie is om mee te denken en op de
hoogte te zijn van de nieuwe accomodatie. Inventariseren van wensen
en eisen van Docos.
Verder wil ik nog eventjes vermelden dat de landelijke teams en een
aantal jeugdteams er steeds universeler uit gaan zien op zaterdag. Het
kost wat bloed, zweet en tranen maar de sponsorkleding is bijna
allemaal geleverd en bij de jeugd ook bedrukt.
Er moeten nog wat laatste dingen nabesteld worden en dan loopt
iedereen er weer netjes bij.
Nadia
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Feessie

Enquête

Sommige mensen onder ons zijn gék op feestjes en dát komt goed uit!
In navolging op de apres-ski party van januari, vieren we een klein
feestje op de laatste landelijke speeldatum, namelijk 19 april. Of we
meer reden hebben tot een feestje dan alleen de afsluiting van het
seizoen, blijft voorlopig nog even spannend natuurlijk, maar wat ons
betreft gaan we alvast in de voorbereiding.

Daar sta je dan: bovenop een berg in de Oostenrijkse Alpen. De zon
brandt op je gezicht en alles om je heen is wit, door sneeuw bedekt.
Tenminste, als het goed is…..En het wás goed! We hebben een heerlijke
week op een berg op latten doorgebracht. Heerlijk ontspannend en
tevens een mooie gelegenheid om je gedachten de vrije loop te
laten………..Daar borrelde weer allerlei ideetjes naar de oppervlakte en
één ervan wil ik graag met jullie delen.

Zoals gebruikelijk wordt er na de wedstrijd eerst met de tegenstanders gegeten en iedereen die wil (supporters, voel je aangesproken!), is
van harte welkom om tegen een kleine vergoeding aan te schuiven. Vul
dan svp wel even bijgaand strookje in en stop het in de kopijbus, zodat
onze koks van die avond het aantal eters kunnen inschatten.
Na het eten hebben we gezellige muziek, verzorgd door de onder ons
inmiddels bekende DJ Edwin Deisting. En natuurlijk mogen ook dit keer
de voetjes van de vloer!
Namens de EC,
Yu Ling en Sabrina
================================================================
Naam:
Kom met ..... personen (aantal invullen) mee-eten en feesten op 19 april,
tijdens de seizoensafsluiting.
(kosten Eur 5,- p.p.)

Wat mij betreft is wintersport een echte groepsreis; hoe meer zielen
hoe meer vreugd. En hoe groter de groep, hoe groter de kans is dat je
een medestander vindt om te doen waar jij zelf zin in hebt: van ’s
morgens vroeg tot ’s avonds laat op de latten, hangend onder de tap,
spelletjes spelend in het hotel of weet ik veel wat voor andere dingen
iemand tijdens zo’n vakantie wil doen. Het lijkt mij hartstikke leuk om
zo’n vakantie met tafeltennissers te ondernemen, maar alvorens echte
actie te ondernemen, wil ik graag weten of mijn mening gedeeld wordt.
Graag wil ik je vragen om onderstaande enquête in te vullen als je
eventueel interesse hebt in een gezamenlijke wintersport.

1. Als Docos een wintersportvakantie organiseert, mag er ingeschreven
worden door:
a. alleen Docosleden
b. Docosleden en partner/gezin
c. Docosleden en vrienden van leden
d. Docosleden en leden van andere tafeltennisverenigingen
e. Anders, namelijk:

================================================================

2. Als ik met Docos ga wintersporten, schrijf ik me hoogstwaarschijnlijk in met:
a. 1 persoon
b. 2 personen
c. 3 personen
d. 4 personen
e. Meer, namelijk:
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3. Ik heb alleen interesse als de reis plaatsvindt in: (eventuele
specifieke datum invullen)
a. januari
b. februari
c. maart
d. april
e. schoolvakantie, namelijk:
f. Anders, namelijk:

9. Wat is voor jou een belangrijke reden om wel/niet mee te gaan met
een door Docos georganiseerde wintersport?

4. Mijn voorkeur qua bestemming is:
a. Frankrijk
b. Oostenrijk
c. Italië
d. Slovenië
e. Anders, namelijk:

11. Vul hieronder in wat voor jou belangrijk is en wat hiervoor nog niet
gevraagd is.

5. Ik reis het liefst met de:
a. Bus
b. Vliegtuig
c. Auto
d. Trein
e. Anders, namelijk:

……………………………………………………………………………………
10. Aan welke voorwaarden moet het skigebied voldoen?
…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………...
Ik streef ernaar om het resultaat (dus wel of geen interesse) in het
clubblad van april te communiceren, dus graag uiterlijk 6 april
inleveren in de kopijbus of per mail (evenementen@docos.info)
voorzien van je naam, zodat ik je bij eventuele onduidelijkheden kan
benaderen. Alvast bedankt!
Groetjes,
Sabrina

6. De kosten van een wintersport (reis, halfpension en skipas) mogen
zijn:
……………………………………………………………………………….

7. Ik verblijf het liefst in:
a. hotel
b. appartement
c. Anders, namelijk:
8. De accommodatie moet bij voorkeur:
a. op de piste zijn
b. moet makkelijk bereikbaar zijn met pendelbus naar de piste
c. moet op loopafstand van de piste zijn
d. Anders, namelijk:
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Stand landelijke competitie
1e DIVISIE GROEP 1
SKF 1
5- 45
DOCOS 1
5- 29
MESSCHENDORP PALLET 1 5- 27
SUMMA/RED STARS 2 5- 22
PANNINGEN '74 1
5- 14
US 1
5- 13

3e DIVISIE GROEP 3
VRIENDENSCHAAR 2
DOCOS 3
HTC 1
US 3
SAR/RABOBANK 3

4- 26
4- 24
4- 21
4- 18
4- 11

3e DIVISIE GROEP 7
DOCOS 1
5- 33
ILAC 2
5- 29
IRENE 1
5- 28
FALCO 1
5- 22
BERGEYK 2
5- 22
NIEUWENHAGEN 1
5- 16

1e DIVISIE GROEP 2
TOGB 1
5- 30
SUMMA/RED STARS 1 5- 30
SKF 2
5- 25
DE TREFFERS (R) 1
5- 24
SAR/RABOBANK 1
5- 23
DOCOS 2
5- 18

8

zaterdag 23 februari
Vanwege de skivakantie van Steven, Ed en Sabrina speelden dames 1 en
heren 1 vandaag al om 13.00 uur. Gelukkig waren enkele vaste
supporters wat eerder naar de zaal gekomen om ons aan te moedigen.
Extra sfeer in de zaal zorgt toch altijd weer voor beter spel en dat
thuisvoordeel moet je benutten.
Heren 1 speelde tegen Bergeijk 2 dat naar verwachting samen
met Irene en Docos om het kampioenschap zal strijden. Het zou dus
een zware dag worden voor onze heren. Ze hadden echter een
mazzeltje: de vierde man stond opgesteld en er was zelfs een invaller
meegekomen. Jelle speelde erg goed en won twee wedstrijden. Ed
zorgde ook voor twee punten. Steven bleef weer eens ongeslagen en
door ook het dubbel te winnen werd het dus 8-2. Een uitslag waar ze
vantevoren zeker voor hadden getekend.
Bij SAYUSA stond vandaag een andere SA opgesteld. Saskia
moest werken, maar gelukkig wilde Sandra invallen. Voor haar een
speciale wedstrijd, want het was haar eerste keer met
scheidsrechters. De tegenstanders van vandaag was Panningen 1, dat
ook net uit de tweede divisie komt. Belangrijk dus om punten tegen ze
te scoren. Behalve de dubbel ging het voor de pauze heel soepeltjes: in
anderhalf uur stond het 4-1 voor Docos. De 5-1 en 6-1 stonden ook snel
op het scorebord, maar toen wilde Panningen meer: Sabrina moest hard
werken en het zou op de vijfde game aankomen. Daarin kwam ze zeer
goed terug van een achterstand. Op 9-10 nam de tegenstander echter
een zeer tactische time-out, een slimme service en...helaas verloren.
Toen was Sandra aan de beurt. Ook zij had het in haar derde
wedstrijd zwaar. Dit liep echter goed af en zo stond de 7-2 op het
scorebord. Yu Ling moest toen als laatste tegen Leandra Grijpma die
we nog wel van FTTC (Franeker kennen). Wim kon het zich nog goed
herinneren en wie weet dat hij als stand-in coach wel net dat duwtje
gaf. Ook deze laatste wedstrijd was namelijk zeer spannend. De timeouts werden weer beide genomen, maar nu pakte het goed uit en de 82 was binnen!
Dames 2 bestond vandaag uit Susan, Sheila en Claudia. Ze
speelden tegen de Treffers. Uiteraad speelde Judith Kuyf mee, maar
verrassend genoeg won Claudia ogenschijnlijk makkelijk van deze
onverslaanbaar geachte speelster. Claudia had sowieso een superdag
(net als de rest van het seizoen) en ze won ook haar andere twee
wedstrijden. Sheila en Susan moesten genoegen nemen met een puntje:
ze wonnen beide van Katja de Koning. Zo werd het 5-5. Door het

uitblijven van dikke uitslagen blijft het spannend in deze poule.
Ons derde team speelde tegen SAR 2. Het begint bijna eentonig
te worden, maar Ingrid won weer drie wedstrijden! Ja, als je trainer
komt kijken moet je ook wel presteren ;-) Ellen deed het ook goed: zij
won 2 wedstrijden en samen met Sonja de dubbel. Heeft het nieuwe
batje haar goed gedaan of juist niet?? Sonja won er in ieder geval ook
een zodat het 7-3 voor Docos werd.
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zaterdag 1 maart
Amper uit de sneeuw en ze stonden alweer achter tafel. Heren 1
speelde thuis tegen Irene uit Tilburg. De teams waren aan elkaar
gewaagd. Het werd dan ook 5-5. Steven won er drie, Ed twee en Jelle
een.
Bij de dames was het tweemaal Docos tegen SKF. Vooral voor
SAYUSA werd een zware dag verwacht: zij speelden tegen SKF 1, dat
tot dan toe slechts één van de 30 punten had laten liggen. De
voorspelling was correct en in de pauze stond het 1-4 voor SKF. Alleen
Yu Ling had tot dan toe van Renate gewonnen. Vantevoren was hoog
ingezet op de wedstrijd tussen Saskia Janine Huiden. De eerste twee
games pakte Sas ook met groot gemak. In de derde game kantelde de
wedstrijd echter. In de vijfde leek Sas toch te gaan winnen, maar
Janine hield vol en won de wedstrijd. Sas won later nog wel van Renate.
Sabrina leek nog te gaan stunten door te winnen van Suzanne Dieker,
die net haar A-licentie heeft gehaald. Diens coach sleepte haar er
echter doorheen en zo bleef het bij 2 punten voor Docos tegen 8 voor
SKF.
Dames 2 speelde tegen SKF 2. Ze gingen zeer goed van start.
Na een kleine twee uur stond het maar liefst 5-0 voor Docos door
twee winstpartijen van Claudia, één van Sandra en één van Susan. Suus
en Sandra wonnen ook de dubbel. Het leek een ruime overwinning te
gaan worden die zeker nodig is om degradatie uit de eerste divisie te
voorkomen. Het pakte echter anders uit. SKF 2 begon veel beter te
spelen en pakte de overige vijf wedstrijden. Vantevoren hadden ze 5-5
een mooie uitslag gevonden, maar na de grote voorsprong aan het begin
van de dag was de teleurstelling groot.
zaterdag 8 maart
Voor heren 1 ging de reis dit keer helemaal naar Valkenburg. Doel van
dit seizoen was handhaving maar nu ze bovenaan in de poule staan,
willen ze eigenlijk wel kampioen worden. En terecht. De voorsprong op

de nummmer twee, Ilac, was voor zaterdag echter slechts 4 punten.
Een goede uitslag tegen Falco konden ze dus goed gebruiken. Het werd
een spannend dagje. Vooral Jelle had het zwaar. Na zes wedstrijden
stond het 4-2 voor Docos, waar twee verliespartijen van Jelle bij
zaten. Deze stand betekende wel dat Steven en Ed tot dan toe alles
hadden gewonnen. Steven hield dat tot op het laatste toe vol. Ed
moest een puntje aan de tegenstanders geven. In totaal werd er 6-4
gewonnen.
Dames 1 ging naar Red Stars. Bij binnenkomst bleek het meteen
mee te zitten: er speelde een invalster mee. Alhoewel... tijdens het
inspelen zag haar spel er degelijk uit. Eerst kwamen Angel Wientjes en
Sandra Oostrum echter in actie. Sas moest een gamepje inkomen, maar
won daarna makkelijk van Sandra en Sab won makkelijk van Angel. Toen
mocht Yu Ling tegen de invalster. Haar niveau viel mee, alleen haar
service was lastig. Behalve lastig was hij ook illegaal (ze begon met de
bal onder de tafel) en toen ze dat gecorrigeerd had, was hij goed te
retourneren. Om een lang verhaal kort te maken: erg spannend was het
vandaag niet, behalve dan drie wedstrijden: de dubbel, Sab tegen
Sandra en Yu Ling tegen Angel en misschien zat het geluk toch niet
mee, want die verloren we alledrie. En alledrie met 11-9 in de vijfde
game... Beetje jammer, maar met de 7-3 winst staat SAYUSA nu op
een mooie tweede plaats.
Bij dames 2 in de poule stond alles heel dicht bij elkaar. Ja,
stond, want zaterdag begonnen de teams zich van elkaar te
onderscheiden. Sheila, Willemien en Sandra gingen richting TOGB en...
Mariska de Haas stond opgesteld. Beetje jammer en daar gingen drie
punten. Maaike Dekkers was in vorm en won ook van al onze drie dames.
Sheila redde uiteindelijk de eer en won van Merel Broers. Nu staan ze
5 punten achter op de nummer 5.
Ook dames 3 had een belangrijke dag. Ze speelden tegen
Vriendenschaar, de concurrent voor het kampioenschap. Sonja was
geblesseerd, maar gelukkig kon Ellen spelen en die won 1 wedstrijd.
Pleuni was in vorm en won er twee. Andrea bleef op nul steken.
Gelukkig werd het dubbel nog gewonnen, maar toch staat
Vriendenschaar nu twee puntjes boven Docos. Hopelijk draaien de
rollen om in de tweede helft.

Lekker eten....
doen de deelnemers aan Sport-overdag erg graag.
Eenmaal per jaar vindt deze smulpartij plaats maar wie betaalt dat dan
wel.
De afdeling Sport-overdag heeft een attentiefonds. Alle deelnemers
dragen per maand 50 eurocent af aan dit fonds. Het eigenlijke doel van
dit fonds is dat als iemand ziek is een attentie krijgt namens alle deelnemers aan dit fonds. Gelukkig waren er dit jaar geen ernstig zieken
zodat in de kas wat penningen overbleven. De spaarpot werd geleegd
en er werd potverteerd.
Ria van Cassel en natuurlijk ook Nico werden ook dit jaar bereid gevonden de catering te verzorgen en hoe…
Vooraf was er een heerlijk soepje daarna kon men zich te goed doen
aan een geweldig buffet. Van alles was er te smikkelen van meloen tot
een erg smakelijke salade gelardeerd met drumsticks, gehaktballetjes
en saté met pindasaus. Van sponsor, vishandelaar Harteveld uit de Diamantlaan ontvingen we een grote schaal met haring.
32 deelnemers hebben zich aan het buffet tegoed gedaan.
Na afloop van dit festijn was het tijd voor buikzakken.
Muziek was er ook. Piet Lardee had zijn toetsenbord mee genomen en
zorgde voor een gezellig muziekje.
Als dank was er voor Piet een bloemetje. Natuurlijk werd ook Ria niet
vergeten. Naast woorden van dank voor het vele werk was er ook voor
haar een bos bloemen en een cadeaubon. Een groot applaus was er voor
haar. Ook alle mensen die hebben geholpen met opzetten, afruimen,
afwassen en zaal opruimen onze hartelijke dank.
Bram v.d.Berg.
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Docos 12
Geacht redactieteam van ttv de Treffers,
Afgelopen vrijdagavond (14 maart 2008) mocht ik als speler van
DOCOS 12 spelen tegen team 10 van ttv de Treffers. Deze wedstrijd
hebben wij tot ons grote genoegen winnend kunnen afsluiten. Tijdens
de “derde helft” van de wedstrijd in de kantine kon het gebeuren dat
Henk (zo heet hij denk ik, excuus als ik de verkeerde naam noem) een
biertje van ons afsloeg met als verontschuldiging dat hij vroeg naar bed
moest omdat hij de volgende dag
(zaterdag 15 maart) de 10 km race van de
CPC zou lopen. “Ach,” zei ik, “dan zie ik je
daar wel, want ik sta bij de finish op mijn
dochter op te vangen” (die ook de 10 km
zou rennen). Mijn dochter heb ik inderdaad voorbij zien rennen en ook in actie
kunnen fotograferen. Nadat ik mijn dochter onder het finishdoek had zien verdwijnen, besloot ik mijn dochter op te
zoeken in het vak voorbij de finish. Plots
zag ik Henk aan komen lopen. Nadat Henk mij verteld had dat hij onder
de 50 minuten was gefinisht heb ik hem gefeliciteerd en tevens speciaal voor de eregalerij van de Treffers
gefotografeerd. Bijgaand de foto. Als ik in
het redactieteam van ttv de Treffers zat,
zou ik de tijd van Henk verifiëren
(iedereen kan wel zeggen dat hij de 10 km
binnen 50 minuten kan lopen). Overigens
was het mij niet bekend dat ttv de Treffers in hun evaluatie van verloren wedstrijden zover zou gaan om dochters van
tegenstanders in de gaten te houden.

Uitnodiging
Sleutelstad Mixdubbel toernooi 2008
Zondag 6 april 2008
Aanvang: 13.00 uur (12.30 uur aanwezig zijn)
Inschrijfkosten: € 5,00 per persoon (incl. 2 consumpties)
Sluitingsdatum: woensdag 2 april 2008
Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer het succesvolle
Sleutelstad Mixdubbel-toernooi gehouden bij Docos.
Spelers geven zich als Mixdubbelteam op. Jeugd is ook van harte
welkom om zich in te schrijven. Bij inschrijving worden van beide
spelers de laatst gespeelde klasse opgegeven. Er zal gespeeld worden
in de klasse van de hoogst spelende deelnemer/deelneemster, tenzij
het verschil tussen de twee spelers te groot is. De organisatie schaalt
het niveau van jeugdspelers en landelijk spelende dames naar
vergelijkbaar senioren- en herenniveau.
De organisatie deelt de teams in meerdere categorieën in. Het aantal
categorieën hangt af van het aantal ingeschreven teams. Het streven
is om iedereen zoveel mogelijk op zijn of haar niveau te laten spelen.
In gevallen waarin niet is voorzien beslist de wedstrijdleiding.
Je kunt je inschrijven door je op het bord bij Docos in de zaal aan te
melden óf door een mail te sturen naar: susanvernooij@hotmail.com.
Bij inschrijving per mail ontvang je een bevestiging hiervan.
Hopelijk tot zondag 6 april 2008!
Groetjes namens de Evenementen Commissie,
Susan Vernooij.
PS.
Als je tóch niet mee kunt doen en je hebt je al opgegeven, bel
dan om je af te melden: 06 - 2672 0606

Met sportieve groeten,
Nico van Wijk
Docos 12
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GNSK
LEIDSE STUDENTEN SPORTERS GEZOCHT!!
Bijna is het weer zo ver en zal het Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap plaatsvinden. Dit is het grootste meerdaagse
studentensportevenement in Nederland. Jaarlijks nemen 1500
studenten uit 15 verschillende steden deel aan dit evenement. Er zijn
meer dan 12 sporten waarin uitgekomen kan worden en de winnaar mag
zich een jaar lang “Nederlands Studenten Kampioen” noemen! De
winnende onderwijsinstelling, de nummer één van het overall
klassement, mag zich bovendien een jaar lang de beste sportieve
onderwijsinstelling van Nederland noemen, oftewel “Groot Nederlands
Studenten Kampioen”.
Leiden heeft over het algemeen niet zo’n goede naam als het
gaat om studentensporten en dit willen we graag anders zien, want ook
in Leiden wordt volop (op niveau) gesport! Het GNSK is dan ook de
uitgelezen kans om Leiden als studentensportstad beter op de kaart te
zetten!
Dit kunnen we uiteraard niet alleen. We zijn dan ook opzoek naar
enthousiaste sporters die met ons de uitdaging aan willen gaan om die
felbegeerde titel binnen te slepen.
Voor het onderdeel tafeltennis zijn we opzoek naar 3 a 4 Leidse
studenten. Ben je enthousiast en zou jij graag Leiden willen
vertegenwoordigen geef je dan op! Dit kan samen maar ook alleen.
De kampioenschappen zullen overigens plaatsvinden op 30 en 31
mei, met donderdagavond 29 mei als aankomst en openingsavond. Delft
is dit jaar verantwoordelijk voor de organisatie en alle
kampioenschappen zullen dan ook daar plaatsvinden.
Naast het feit dat er volop gestreden zal worden is er ook gezelligheid
erg belangrijk, het blijven immers studentenkampioenschappen.
Voor meer informatie of om je op te geven kan je contact
opnemen met ondergetekende.
Ik hoor graag van jullie!!
Gr. Annelijn de Roos
0629445608
a_de_roos@hotmail.com
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Jeugdstanden
Meisjes 1
Selma Bibuljica (81%), Ariana Sarmastzada ( 41%), Edina Bibuljica
(33%)

(percentages na 4 wedstrijden)
Na de eerste 5 wedstrijden kunnen al een beetje vooruit gaan kijken
waar we zouden kunnen eindigen. Meisjes 1 heeft nog 2 reguliere
wedstrijden, daarna beginnen de play-offs. Het word voor de meiden
nog een hele klus om bij de eerste 4 te komen wat recht geeft om te
strijden om het Nederlands kampioenschap.
Kampioenspoule
1. Hotak '68 M1
2. Koningslust M1
3. Torenstad M1
4. Avanti M1
5. Never Despair M1
6. DOCOS/WOLKYSHOP.NL M1
7. ATC Nijmegen M1
8. Destatec M1

5-35
5 -33
5 -32
5 -28
5 -24
5 -21
5 -17
5 -13

Jongens 1, Landelijk A
Max Verberg (86%), Joris Bruijning (66%), Peter Knaap ( 40%)

(percentages na 5 wedstrijden)
Jongens 1 staat 2e in de poule na het onverwachtse verlies twee weken
geleden tegen Flash. Treffers ® profiteerde daar van en won met 100 van Scylla.
1. De Treffers (R) 1
2. DOCOS/WOLKYSHOP.NL J1
3. Flash 1
4. Spirit 1
5. TCB 1
6. Scylla 1

5 -35
5 -31
5 -27
5 -23
5 -20
5 -14
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Jongens 2,1e klasse
Docos 2
Taverzo 3
BOK 1
Pecos 1
Vriendenschaar 1
St H/Tsb 4

5- 30
5- 30
4- 24
4- 24
4- 20
4- 2

Jongens 3, 1e klasse
Reflex 1
St H/Tsb 3
Taverzo 4
Docos 3
De Salamanders 2
De Treffers (R) 3

5- 30
5- 27
5- 27
4- 25
5- 21
4- 10

Jongens 4, 4e klasse
Docos 4
Attc-freepack 4
TZM 2
BOK 2
Vriendenschaar 3
Avanti 6

5- 35
5- 28
5- 26
5- 25
5- 23
5- 13

Jongens 5, 4e klasse
Reflex 2
Doing 3
Taverzo 7
Svn 4
Docos 5
Tov 4

5- 39
5- 35
5- 29
4- 15
4- 12
5- 10

Jongens 6, pupillen C
Docos/Bubbeljungle 6
Reflex 4
TZM 5
Play Fair 4
St H/Tsb 6
Avanti 7

5- 37
5- 35
5- 28
5- 20
5- 19
5- 11

Jongens 7, Pupillen D
De Salamanders 5
Docos/Bubbeljungle 7
Attc-freepack 8
Avanti 9
Tov 6

4- 33
4- 27
4- 23
4- 9
4- 8

Jongens 8, Pupillen D
Togb 3
Docos/Bubbeljungle 8
Avanti 10
Dhc 11
Salamanders 6

4- 32
4- 22
4- 18
3- 11
3- 7
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Kunst voor Sun Village
"Wil je ook naar Sun Village?" Vroeg Bob. Ik had geen idee wat Sun
Village was, maar ik wilde overal wel heen, niet beseffend dat het feit
dat ik simpel "Ja graag" zei, het hele daarop volgende jaar mijn leven
zou gaan bepalen. Ik reisde door China, gewapend met een vederlicht
voice recordertje, om interviews te maken. Bob (hij vond zijn Engelse
naam leuker dan zijn Chinese naam) hielp me in Peking contacten te
leggen.
Sun Village bestaat uit een aantal kleine huisjes op een groot
terrein. De naam drukt de hoop uit dat het leven van de bewoners
warm en licht kan worden. Sun Village is geen weeshuis. De kinderen
die er wonen hebben nog ouders of, als de éen de ander heeft vermoord, in elk geval nog éen ouder. Of hij nu geschikt is voor die taak of
niet, in China houdt die ene overgebleven ouder toch formeel de plicht
voor zijn kind te zorgen.
Er bestaat geen wet die regelt dat kinderen van gedetineerden
door de staat verzorgd worden. Als de ouders in de gevangenis zitten
wordt er verondersteld altijd wel ergens een tante of een oma zijn.
Jammergenoeg is dat juist in een familie waar veel aan de hand is
meestal niet zo. Familieleden zijn straatarm, of hebben zelf hun leven
niet op orde. Kinderen van gevangenen worden door in de onderontwikkelde, afgelegen gebieden op het platteland door bijgelovige familieleden soms mishandeld, als hulpje gebruikt, of ze gaan zwerven en leven
jarenlang op straat.
De oprichtster van Sun Village, Zhang Shuqin had als hoge officier in het leger een vooraanstaande functie in een gevangenis en werd
keer op keer geconfronteerd met deze onmogelijke situatie. De gevangenen vroegen haar alsjeblieft te gaan kijken hoe het met hun kinderen was – en het ging nooit goed. Ze nam ontslag uit het leger en bij
de gevangenis, richtte een NGO op en begon in en buiten China fondsen
te werven om een huis voor deze kinderen te kunnen bouwen. Er zijn nu
vier huizen, verspreid door het land. Kinderen en ouders worden begeleid tot ver nadat de ouders uit de gevangenis ontslagen zijn en de kinderen naar huis zijn teruggekeerd. De zorg gaat door tot ouders en de
kinderen werk hebben.
De levensstandaard is uiterst eenvoudig. Directrice Zhang Shuqin,toch al een oma van 59 jaar oud, is bruin verbrand van het werken
in de boomgaard van het huis, om te zorgen dat ze te eten hebben. Ik
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liep langs de kleurige huisjes, waartussen groenten verbouwd worden
voor eigen gebruik en luisterde naar de levensverhalen van de kinderen
die Zhang Shuqin vertelde. Wat een indrukwekkende vrouw en wat een
ongelofelijk goed in elkaar zittend project. "Wat hebben jullie het
hardste nodig?" vroeg ik, in de hoop dat het iets was waar ik teveel van
had. "Geld" was het antwoord. Niet om de levensstandaard te verbeteren, maar om meer kinderen te kunnen opvangen.
Nu ben ik een sneeuwbalproject begonnen dat een jaar duurt. Een project dat allerlei mensen in beweging zet. Ik breng anderen op ideeën
en die weer anderen en zo breidt het zich steeds verder uit. In een
jaar moet dat een goed resultaat kunnen opleveren.
Het startsein van de actie is een benefiet tentoonstelling van
mijn tekeningen in Peking. In de loop van het jaar voeren veel mensen
elk op hun eigen manier actie. De éen gaat met een collectebus haar
vrienden langs (gelukkig heeft ze massa's vrienden), de ander ontwerpt een folder voor ons, een ander legt het hele jaar lang van elke
cliënt in haar praktijk een bedragje opzij en weer een ander verkoopt
haar oude fiets. Na een jaar sluiten we het project af met een benefiet festival. Kunstenaars verkopen hun werk, artiesten treden op en
als het meezit sluiten we af met een dansfeest.
Op onze website vind
je alle info over het project.
Op depagina Zij doen mee
kun je zien wie er nog meer
meedoen en hoe en je laten
inspireren.
Op onze Hyves kun je elkaar
leren kennen, oproepjes
plaatsen, of vertellen wat je
zelf doet voor het project.
Doe mee op jouw eigen manier!
Kijk voor informatie op de website: www.kunstvoorsunvillage.com
Voor inspiratie op de pagina's Doe ook mee en Zij doen mee
En voor uitwisseling en contact op onze hvves:
http://stichtingsun.hyves.nl
Wil je meedon? Mail: ireneypenburg@gmail.com
Irene Ypenburg
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Bestuur Docos
Wim Vreeburg:
Voorzitter
voorzitter@docos.info
Grotiuslaan 33
2353 BS Leiderdorp
tel. 071-5892931
Nadia Huizer:
Secretaris
secretaris@docos.info
Joseph Haydnlaan 84
2324 AV Leiden
tel. 071-5769835
Ferry Veijgen:
Penningmeester
penningmeester@docos.info
Luchtmansplein 31
2332 PR Leiden
tel. 06-14324323

Sheila Tol:
Topsport

wss-landelijk@docos.info
Rozenstraat 47
2406 BJ Alphen aan den Rijn
tel. 06-52438259
Paul Kasteleyn:
wedstrijdsecretaris senioren
communicatie@docos.info
Beekforel 62
2318 MC Leiden
tel. 06-48467495
Steven van den Berg:
Reclame & sponsoring
sponsoring@docos.info
Michiel de Ruijterstraat 40
2182 XP Hillegom
tel. 06-28761929

Ria van Cassel:
Barbeheer
Sebastiaan Veijgen:
Jeugdzaken, wedstrijdsecretaris barbeheer@docos.info
Carneoolstraat 10
jeugd en training
2332 KB Leiden
jeugdzaken@docos.info
tel. 071-5790792
training@docos.info
Luchtmansplein 31
Sabrina Mac Mootry:
2332 PR Leiden
Evenementen
tel. 06-40256097
evenementen@docos.info
Michiel de Ruijterstraat 40
2182 XP Hillegom
tel. 06-14266672
Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624
Jeugd recreatie: € 20,25
Jeugd competitie: € 24,25 per kwartaal
Senioren competitie: € 35,00 per kwartaal
Senioren recreatie: € 28,25
Sport overdag: € 21,25 per kwartaal of € 2,50 per keer.
Lidmaatschap aanmelden, wijzigen of opzeggen kan uitsluitend schriftelijk:
administratie Docos, Hoge Morsweg 201, 2332 RX Leiden of
administratie@docos.info Formulieren hiervoor zijn achter de bar
verkrijgbaar.
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