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Redactioneel

Hier weer een redactioneel van mijn hand. Yu Ling vond ik dat ook maar 
weer eens moest gaan ondernemen voor de kost! Ik heb nog geopperd 
dat ik al zoveel moest doen, maar dat hielp niet. Onverbiddelijk kreeg 
ik weer een mailtje dat ik nu echt iets moest gaan opschrijven voor de 
eerste pagina van het clubblad, omdat er anders sancties zouden 
volgen.
 Dit seizoen is weer een heel succesvol bij Docos geweest. 
Waarschijnlijk worden jongens 1 en heren 1 kampioen. Beide teams 
hebben voor de laatste wedstrijd nog 3 punten nodig. Daarnaast heeft 
Dames 1 zich gehandhaafd en doet Dames 3 momenteel ook nog mee 
voor het kampioenschap. Alleen mijn team (dames 2) deelde dit seizoen 
niet mee in het succes, maar dit komt natuurlijk door de afwezigheid 
van Nadia. Gelukkig heeft zij zich weer voor volgend seizoen 
beschikbaar gesteld om het niveau weer op te krikken tot 1ste divisie. 
 Net hebben wij het succesvolle mix-dubbel toernooi gehad staat 
het volgende Docostoernooi al weer voor de deur. Op zondag 25 mei is 
iedereen weer uitgenodigd om een balletje te komen slaan bij het 
Vroco sport Docos toernooi. De inschrijflijst hangt al weer op het 
bekende bord in de kantine van Docos. Daarnaast kan je er ook voor 
kiezen om mij een mailtje te sturen (susanvernooij@hotmail.com),
vermeld dan wel even je licentie, laatst gespeelde klasse en 
percentage.
 Verder wil ik iedereen nog even in zijn agenda laten noteren dat 
wij op 28 juni het seizoen afsluiten met het zomerfeest. Dit jaar is 
het zomerfeest compleet vernieuwd. We hebben dit jaar een thema en 
een super goede band. Kortom hou deze datum vrij, want het wordt 
heel erg gezellig! 

Groetjes Suus 

Wist-u-dat:
-er slechts drie personen waren die de ski-enquete in hebben gevuld? 
-er dus vanuit wordt gegaan dat er geen animo is en er vanuit Docos 
geen ski-vakantie wordt georganiseerd. 
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Van de voorzitter 

Ruim anderhalf jaar ben ik alweer voorzitter. Die periode begon met 
een bestaand beleidsplan aangevuld met diverse nieuwe speerpunten. 
De komende ledenvergadering zullen we deze punten op een rij zetten 
en gaan wij na welke daarvan gerealiseerd zijn. En, omdat de toekomst 
van belang is, zullen we opnieuw speerpunten ofwel doelstellingen voor 
de volgende periode afspreken. Kortom nu is er tijd om over de 
volgende vragen na te denken. Uit wie en wat bestaat de vereniging? 
Welke doelen willen wij als vereniging bereiken in de komende jaren? 
Is hieraan een motto te verbinden? Om met de eerste vraag te 
beginnen, mij is de afgelopen anderhalf jaar duidelijk geworden, dat er 
een grote diversiteit is aan leden. Ga de week maar eens in grote 
stappen langs. Maandagavond vrije training voor seniorleden en 
recreanten. Dinsdagochtend sport overdag met een hoog 60-plus 
gehalte. Woensdagmiddag cursus voor basisscholieren en daarbij 
potentiële jeugdleden. Donderdag van 18 – 20 uur training van de 
landelijk spelende leden. Vrijdagavond afdelingscompetitie. 
Zaterdagochtend training voor jeugdigen tussen 8 en 12, daarna 
jeugdcompetitie en vervolgens thuiswedstrijden van de vier landelijke 
dames en herenteams. En dan ben ik nog niet compleet. Een combinatie 
van veel breedte en wat minder topsport met leeftijden tussen 8 en 
78 jaar. Deze combinatie van topsport en breedtesport is wat wij alle 
jaren met wisselend resultaat hebben nagestreefd. Dat brengt mij tot 
een voorlopig motto voor ons nieuwe beleidsplan: Door Combinatie 
Sterk, afgekort: DoCoS. 

Wat willen wij bereiken in 2010-2011? Ik zal eens een wat overdreven 
zonnig beeld schetsen. Naast drie hoog acterende landelijke 
damesteams ook drie landelijke herenteams. Het eerste meisjesteam 
en / of jongensteam kampioen van Nederland. In de breedte dertig 
teams in de afdelingscompetitie. Elke ochtend is er sport overdag. 
Jaarlijks zijn er clubkampioenschappen waar drie kwart van de 
vereniging aan mee doet. Drie grote sponsorcontracten. Twee honderd 
seniorleden en honderd juniorleden. Alle landelijke spelers coachen een 
eigen juniorlid. Een nieuwe accommodatie met goede tafeltennisvloer 
die voldoet aan de internationale eisen en zestien tafels kan 
herbergen. Intensieve contacten met de gemeentelijke sportwereld. 
Elke maand is er een informatieve uitgave van de Looping Driver over 
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allerlei verenigingsaspecten. Van zo’n vereniging wil ik graag lid blijven! 
Overdreven zal je zeggen, maar toch … elk afzonderlijk doel is 
denkbaar … Het doel over de Loep lijkt nu al bereikt en zal, als het aan 
mij ligt, gehandhaafd worden. Welke doelen met een aanvaardbaar 
ambitieniveau hebben jullie voor ogen? 

Natuurlijk gaan we ons als bestuur hierover buigen. Maar minstens zo 
belangrijk is dat alle leden hun inbreng geven. Dus niet alleen op het 
voorstel bij de algemene ledenvergadering. Daarom hierbij een oproep 
aan ieder lid. Laat weten wat jij belangrijk vindt dat Docos de komende 
2 – 3 jaren nastreeft op onderstaande thema’s: toptafeltennis, 
jeugdbeleid, breedtesport, recreatiesport, evenementen, financiën, 
accommodatie, ledenwerving en ledenbehoud, interne communicatie, 
relatiebeheer, … 

Elke suggestie zal ik onder de aandacht brengen. Reageer deze maand 
naar: voorzitter@docos.info. Ik kijk uit naar jullie reacties! 

Wim Vreeburg 

3e Divisie  
Docos 1    9-59 
Ilac 2    9-52 
Irene 1    9-46 
Falco 1    9-45 
Bergeyk 2    9-43 
Nieuwenhagen 1   9-25 

1e Divisie, groep 1 
SKF 1    9-81 
Messchendorp Pallet 1  9-59 
Docos 1    9-49 
Summa/Red Stars 2  9-43 
Panningen '74 1   9-20 
US 1     9-18 

1e Divisie, groep 2 
Summa/Red Stars 1  9-56 
TOGB 1    9-49 
SKF 2    9-49 
SAR/Rabobank 1   9-42 
Treffers 1    9-46 
Docos 2    9-28 

3e Divisie 
HTC 1    8-47 
Vriendenschaar 2   7-44 
Docos 3    7-44 
US 3     7-27 
SAR/Rabobank 3   7-19 

Stand landelijke competitie 
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zaterdag 15 maart 2008 
Afgelopen zaterdag trokken we twee damesteams naar US, 
Amsterdam. SAYUSA speelde tegen US 1, waar vandaag Nathalie van 
Lierop meespeelde. Dit is in principe een lastige speelster en ze 
maakte het vooral Yu Ling lastig, maar geduldig de bal van achteren 
terugslaand, won Yu Ling de wedstrijd. Bij de thuiswedstrijd was het 
Frieda de Fockert die de eer voor US redde door van Sab te winnen. 
Dat leek ook dit keer te gebeuren, maar Sabrina knokte zich terug. 
Frieda won later nog wel van Saskia, maar dat was dan ook het enige 
punt voor US. 
 Het dames 3 speelde ook tegen US. Ingrid was de dag ervoor 
nog onder het mes geweest, maar stond toch opgesteld. Het was 
afwachten hoe het zou gaan, maar ze was haar vorm niet verloren en 
won al haar drie partijen. Pleuni en Ellen deden het ook goed en wonnen 
beide twee wedstrijden. Zo kwamen onze dames tot een mooie 7-3 
overwinning.
 Heren 1 speelde uit tegen concurrent Ilac. Docos kende een 
stroeve start en zowel Steven als Ed verloor zijn eerste enkelpartij. 
Samen zijn en bleven ze wel ongeslagen in het dubbelspel. Jelle won 
wel zijn eerste enkelwedstrijd. De tussenstand bleef dus in evenwicht; 
zo ook de einduitslag. Steven won nog twee wedstrijden en Ed één, 
zodat het 5-5 werd. 
 Dames 2 moest helemaal naar Kloosterzande om tegen SAR te 
spelen. Een week eerder hadden onze dames al een zware nederlaag 
geleden en deze week was het niet anders. Aan de zijde van SAR 
waren de zusjes Koole oppermachtig. Sheila en Willemien redden de 
eer voor Docos en wonnen beide van de derde dame van SAR. De 
eindstand was daarmee een teleurstellende 8-2 in het voordeel van 
SAR.

zaterdag 29 maart 2008 
Na het paasweekend, gingen de competitiewedstrijden weer stug 
verder. Voor heren 1 was dit een belangrijke wedstrijd. Kampioen 
worden in de derde divisie behoort nog steeds tot de mogelijkheden en 
om comfortabel de cruciale wedstrijden in te gaan moest zaterdag 
weer gewonnen worden. De tegenstander was Nieuwenhagen. De vorige 
keer werd er 7-3 gewonnen, maar dat ging niet zonder slag of stoot. 
Steven deed wat er van hem verwacht werd en won zijn drie partijen. 
Ed won er twee. Jelle had een mindere dag en bleef op één winstpunt 
steken. Ed en Steven hebben een zeer vast dubbel en dat leverde het 
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zeven punt op. De concurrenten speelden gelijk tegen elkaar, waardoor 
de voorsprong van Docos tot zes punten is opgelopen. 
 In de poule van dames 1, is de eindstand zo goed als bekend. 
SAYUSA staat in de middenmoot en zowel promotie als degradatie is 
praktisch uitgesloten. Afgelopen zaterdag kwam Messchendorp Pallet 
op bezoek. Uit werd er nog met 7-3 verloren, maar vandaag was de 
opstelling van Messchendorp zodanig dat er toch zeker een gelijkspel 
verwacht kon worden. Helaas liepen de zaken anders. Maria Jansma-de 
Vries was in topvorm. Alleen Saskia won van haar. Verder werd er door 
SAYUSA van Karin Boonstra gewonnen. De uitslag werd dus een 4-6 
verlies. Gelijkspel werd niet gehaald, maar we staan nog steeds op de 
tweede plaats. 
 Dames 2 moest tegen koploper Red Stars. Ze kwamen verzwakt 
opdagen en Sheila, Willemien en Susan profiteerden daar maar al te 
graag van. Ze wonnen allemaal van de invalster. Zeer verrassend won 
Sheila ook nog van kopvrouw Loes Vrouwenraets. Het weekend ervoor 
had het links-links dubbel niet de behoogde uitwerking, maar nu 
wonnen ze heel knap de dubbel zodat het een gelijkspel werd.  
 Behalve heren 1, kan ook dames 3 kampioen worden. De 
concurrentie, in de vorm van Vriendenschaar, is echter groot. De 
tegenstander van zaterdag was HTC uit Hoofddorp. Kopvrouw aan 
Docos-zijde, Ingrid Hoek stond niet 
opgesteld en ze werd wel gemist. Ellen 
deed haar uiterste best om Ingrid 
waardig te vervangen en won zo twee 
wedstrijden. Pleuni en Sonja wonnen 
ieder slechts één wedstrijd. Samen 
pakten ze wel het dubbel wat nog wel 
eens een heel belangrijk punt kan gaan 
worden. 5-5 is geen geweldige uitslag, 
maar de dames zijn nog zeker in de race. 

zaterdag 5 maart 2008 
Heren 1 won zaterdag wederom en blijft daarmee koploper in de derde 
divisie. De voorsprong op de nummer twee, Ilac, is nu zeven punten. 
Afgelopen zaterdag speelde Docos tegen Bergeyk. Net als in de vorige 
helft won Docos verrassend met maar liefst 7-3. Steven won zelfs van 
Vincent del Ponte en pakte daarmee zijn derde wedstrijd van de dag. 
Ed en Jelle \wonnen twee respectievelijk één wedstrijd. Ook wonnen 
onze heren het dubbelspel.  
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 Zoals gezegd is SAYUSA al van een plekje in de middenmoot van 
de poule gegarandeerd. Misschien misten ze daardoor een beetje de 
inspiratie. Er werd weliswaar gewonnen, maar hoewel ze thuis met 8-2 
wonnen, bleven ze in Panningen op 6-4 steken. Voor Saskia was dit een 
nieuw team. Ze stond lekker te spelen en won won al haar drie partijen. 
Sabrina won twee wedstrijden en Yu Ling één. Was het dubbel van Sas 
en Sab vorig seizoen nog bijna altijd een punt: vandaag wilde het net 
niet lukken.   
 Dames 2 werd met ruime cijfers verslagen door de Treffers uit 
Roelofsarendsveen. Judith Kuyf en Celine Moorman waren te sterk 
voor de dames van Docos. Alleen Claudia wist nog van de derde dame 
van de Treffers te winnen.
 Dames 3 had een goede dag. De teamspirit was goed en door de 
goede onderlinge coaching stegen Ellen, Pleuni en Sonja boven zichzelf 
uit. Alleen Sonja liet een puntje liggen en de dubbel ging verloren. De 
eindstand was daarmee 8-2 voor Docos. 

zaterdag 12 maart 2008 
Voor heren 1 lijkt het behalen van het kampioenschap in de derde 
divisie slechts een kwestie van tijd. Afgelopen zaterdag wonnen ze uit 
met 3-7 van Nieuwenhagen. Steven had vorig weekend zijn arm 
overbelast. Hij had er nog wel last van en het ging niet super, maar hij 
piekte gelukkig op het juiste moment en won zijn drie 
enkelwedstrijden. Ed en Jelle waren goed voor twee respectievelijk 
één partij. Komende zaterdag hebben de heren slechts drie punten 
nodig om op eigen krachten kampioen te worden. 
 Dames 1 en 2 speelden beiden uit tegen SKF. Als je goed keek 
waren echter alle drie de damesteams aanwezig, zij het allemaal met 
twee spelers. Ziekten en een vrijgezellenfeestje waren de 
boosdoeners. Gelukkig was dames 3 vrij, wilden Ellen en Pleuni invallen 
en besloot Sheila ’s morgensvroeg dat ze dan maar zelf ging spelen. 
Pleuni speelde met dames 1 mee. Ze kon aardig meekomen, maar het 
verschil met de derde divisie was toch een beetje te groot. Ook Ellen 
had het bij dames 2 lastig. Iedereen had het zwaar en alleen Saskia 
won een wedstrijd – ze haalde heel knap Janine Huiden van haar 100% 
af- en Sandra won tegen SKF 2 twee partijen. Zo werd het dus 9-1 en 
8-2. Niet heel succesvol dus, maar gezellig was het wel.  

Wanneer u dit leest, is de competitie afgelopen. In de volgende 
Looping Driver leest u meer over de kampioenen! 
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Lieve mensen, 

Zondag 6 april vond het befaamde Docos mix-
dubbel toernooi plaats. Vele grote namen in de 
pingpong sport hadden deel te nemen aan dit 
fabuleuze evenement. Wij (Lauretta en Frank) 
hadden een week van tevoren besloten onze 
namen toe te voegen aan het illustere 
gezelschap. Hier hebben wij geen spijt van 
gehad. Zelfs de 2-urige heenreis kon het 
plezier niet schaden. Bij aankomst bij het 
toernooi werd het duidelijk dat ons koppel 
toch wel tot een van de kanshebbers zou behoren. Ondanks de 
aanwezigheid van koppels als Gilles van Oorschot/ Linda Visser, Jacco 
Schone/Yu Ling Wu en Nathalie van Lierop/Ruben Peters zagen wij 
kans om dit evenement op onze naam te schrijven. 
 Wij begonnen de dag tegen Bonno Beemsterboer/Mirjam 
Franssen die duidelijk geen kaas gegeten hadden van het zeer 
gevarieerde spel van ons beiden, tot grote frustratie van de altijd 
zeer emotionele Bonno Beemsterboer. Daarna mochten wij het 
opnemen tegen de altijd lastige formatie Nathalie/Ruben, die duidelijk 
hun dag niet hadden en kansloos verloren. Tegen Steven/Sabrina werd 
een slordigheids foutje gemaakt en werd verloren, wat enigszins 
vreemd was gezien het feit dat zelfs de nummer 6 in de poule 
(Nathalie/Ruben) met grote overtuiging van dit koppel wist te winnen. 
 Ondanks de aanwezigheid van vele mooi mannen in de zaal (Ik 
noem een Jacco, een Bonno, een Ruben) was Lauretta niet van haar 
stuk te brengen. In de finale poule wisten we gedecideerd alle partijen 
in vijven naar ons toe te trekken om, zoals verwacht, het toernooi op 
onze naam te schrijven. 
 Wij zijn dan ook zeer trots dat wij deze titel op onze immens 
lange erelijst mogen bijschrijven. Een Docos mix-dubbel titel is er 
immers één die op de CV van menig topper niet zou misstaan. 
 Wat ons het meest is bij gebleven van deze dag is toch wel de 
ongekende gezelligheid die door deelnemers en organisatie ons tot 
grote hoogte deed stijgen. Het is dan ook niet voor niets dat we nog 

Sleutelstad mix-dubbel 
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tot diep in de nacht aan de bar hebben 
gezeten en dat Lauretta grote moeite moest 
doen zich niet aan het in groten getale 
aanwezige mannelijke schoon te vergrijpen. 
 Wij willen de organisatie hartelijk 
bedanken voor het fantastische evenement en 
wij zijn volgend jaar zeker weer van de partij 
om onze titel met bloed, zweet en tranen te 
verdedigen.

Liefs, Frank & Lauretta 

deB-poule

Afgelopen zaterdag is het jaarlijks terugkerende MixDubbel 

toernooi gespeeld bij Docos. De voorpret begint voor mij al ver 

vantevoren, want ja ach… Ik wordt wel vaker overgehaald om het 

e.e.a. te regelen en nu dus ook. De inschrijvingen kwamen binnen bij 

Susan die aan mij weer had 

gevraagd om een deelnemerslijstje 

te maken met percentages, 

gespeelde klasse/divisie en zelfs 

‘een rating’ om de indeling wat 

makkelijker te laten verlopen, want 

we kennen nu eenmaal niet 

iedereen qua niveau en dat zou het 

een stuk eerlijker maken ook. 

 Alles was voorbereid, de deelnemerslijst klaar en de poules 

vooraf uitgedraaid. Echter, zoals het er eigenlijk altijd wel aan toe 

gaat met toernooien waren er ook nu weer op het allerlaatste 

moment nog een paar kleine wijzigingen. Niet erg natuurlijk, maar 

daar was wel even tijd voor nodig om die te verwerken met als 

gevolg dat ik nog slechts 10 min. had om in te spelen samen met 

mijn dubbelpartner Janine Huiden. 

 Na de (zeer) korte inspeeltijd was de aanvangstijd slechts 5 

min. later geworden (13.05 uur i.p.v. 13.00 uur), doordat er een 

tweetal koppels nog niet aanwezig waren en zich ook niet hadden 

afgemeld. 
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 Nu spelen Janine en ik al jaaaaaren samen… Not! We geven 

weliswaar al sinds 1997 samen training bij Salamanders en hebben 

wel vaker tegen elkaar getraind èn zelfs competitie gespeeld (zij
won de ene keer en ik de andere), maar we hadden nog nooit samen 

gedubbeld. Leuke nieuwe ervaring dus. 

 We begonnen wat stroef, want we verloren de eerste game. 

Uiteindelijk door tussen de games even met elkaar ‘de strategie’ te 

bespreken en waar nodig aan te passen wisten we deze partij toch 

nog in ons voordeel te beslissen. 

 Ik zou je nu kunnen vermoeien met een exact verloop van alle 

wedstrijden, maar dat ben ik niet ècht van plan. Ik houd het er 

maar op dat we over de hele dag in de B-poule volgens mij maar 

twee potjes hebben verloren. 

 Zeker in onze laatste partij van de poule hadden wij het zéér 

moeilijk tegen Frank van Haarlem en Inge van der Gaag. Frank had 

in deze partij namelijk de rare gewoonte om de meest onmogelijke 

ballen op een fantastische manier bij ons om de oren te slaan. 

Kortom, Frank speelde werelds en Inge hielp daar volgens mij met 

plezier aan mee en het was ‘zwijnen’ voor ons dat we die partij net 

aan wisten te winnen. 

 Als laatste partij van de dag mochten we voor de tweede 

keer tegen Max Verberg en Sheila Tol. Zowel Janine als ik zaten 

beiden eigenlijk volledig stuk; een dubbel spelen (en zeker in 
toernooivorm) blijkt toch een stuk vermoeiender te zijn dan we 

dachten… of begint gewoon de leeftijd of misschien wel een gebrek 

aan conditie mee te spelen? Afijn, ook die partij wonnen we. 

 Uiteindelijk aan het eind van de dag mochten we dan toch 

allebei een hele mooie beker in ontvangst nemen als winnaars van de 

B-poule en ik moet zeggen… Ik ben er best trots op! 

Ben je er volgend jaar (ook weer) bij? 

Groetjes, 

Peter Milikan (Docos) en uiteraard ook namens Janine Huiden

(SKF).
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Alle winnaars: 
Poule A: 
1: Frank Hollak (Messchendorp Pallet) 
+ Lauretta Oey (Messchendorp Pallet) 
2: Steven van den Berg (Docos) + Sa-
brina Mac Mootry (Docos) 
3: Jeroen de Heide (Vice Versa) + 
Susan Vernooij (Docos) 

Poule B: 
1: Peter Milikan (Docos) + Janine Huiden (SKF) 
2: Max Verberg (Docos) + Sheila Tol (Docos) 
3: Jelle Schreurs (Docos) + Claudia Fijlstra (Docos) 

Poule C: 
1: Rob Devilee (Docos) + Ellen Hoogervorst (Docos) 
2: Patrick Bruijne (Docos) + Edina Bibuljica (Docos) 
3: Jasper Zoet (Treffers (R)) + Esmee Hager (Treffers (R)) 

Zoals elk jaar speelt de Nederlandse top van de jeugd het A 
ranglijsttoernooi in Nederweert. Bij dit sterk bezette toernooi deden 
vier Docosleden  mee. Selma Bibuljica en Ariana Saramastzada en ik 
zelf ntuurlijk bij de meisjes. Patrick Bruijne deed bij de jongens mee 
voor Docos. Selma eindigde helaas op een 10e plek, niet helemaal naar 
haar zin. Patrick deed het erg goed en eindigde op een 8e plaats. 
Ariana werd 5e ook een mooie prestatie. Zelf kwam ik in de finale waar 
ik het tegen Melissa 
Broers moest opnemen. 
Ik won deze spannende 
finale in 5 games en 
was winnaar van het 
toernooi! Kortom het 
was een heel gezellig 
toernooi met nog mooie 
prestaties ook. 

Edina Bibuljica 

Ranglijst A toernooi Nederweert 
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Op vrijdag 22 maart was er weer een oer gezellige klaverjasavond met 
veel bekende en onbekende spelers. 
 Eerst een bakkie koffie( want anders kan ik niet kaarten) en dan 
een kaart trekken om te kijken op welke tafel je mag spelen. Ik had me 
voorgenomen om de wisselbokaal, die ik een eerdere avond had 
gewonnen, met hand en tand te verdedigen (want hij staat zo leuk op 
de schoorsteen mantel). 
 Het eerste potje mocht ik zowaar met mijn eigen vrouw kaarten
( had ik dat geweten dan hadden we het seinen beter thuis kunnen 
oefenen) maar alles liep als een speer en we wonnen met veel over(ge)
wicht van Jelle en Gerwin. 
 Daarna weer een kaart trekken voor het volgende potje
( tussendoor nog even een bakkie koffie bij Roland gehaald, want dat 
werkte de eerste keer ook) blijkt dat ik met mijn buurman en goede 
vriend Gerard mag spelen,dus dacht ik dat wordt een kat in het bakkie, 
maar nee hoor dat viel zwaar tegen. Wel gewonnen maar heel weinig 
punten, en dat is niet genoeg voor de bokaal. 
 Voor het derde potje krijg je de tussenstand door en wat blijkt 
staat Sabrina eerste en Yu Ling tweede. Eerst maar weer een kaart 
trekken en ja hoor mag ik zomaar met mijn buurvrouw en goede 
vriendin spelen,  maar wel tegen Yu Ling en Sabrina, dus dat wordt erg 
spannend. Ik zal het verder kort houden zij wonnen met overmacht en 
veel roem.
 Sabrina werd eerste en Yu Ling tweede wie derde werd ben ik 
met mijn kortetermijngeheugen even vergeten. 

Een zeer geslaagde avond en ik hoop dan ook dat dit weer een vervolg 
heeft. Nog even voor de statestieken,  er waren 21 deelnemers en 
GERARD was laatsten. 

De volgende keer massaal inschrijven en we hebben een vollen bak 
( leuk om te doen en je bent even van de straat ) 

Groetjes Frans Haas( zonder Hub die avond ) 

Klaverjassen 22 maart 2008 
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UITNODIGING

Spelletjescircus
zaterdag 10 mei 

Aanvang: 16.30 uur  (Zaal open: 15.30 uur) 
Inschrijfkosten: € 2-5 p.p. 

Sjoelen, darten, Kolonisten van Catan, deze en nog veel meer spelletjes 
kun je zaterdag 10 mei bij Docos spelen. Dan houden we namelijk een 
heus spelletjescircus. Jong of oud, lid of geen lid, iedereen is welkom.  

Omdat iedereen zo z’n voorkeuren heeft, is er veel keuzevrijheid in 
het programma. We beginnen om half vijf met een spelletjescircuit 
waarbij iedereen rouleert tussen spelletjes als sjoelen, darten, 
Twister en Mikado. Vanaf 18.30 u tot 19.30 u zorgen we voor patat wat 
lekkers en een toetje. Het laatste programmaonderdeel is speciaal 
voor de fans van de langere gezelschapspellen. Je speelt dan een 
vantevoren zelf gekozen spel, b.v. Kolonisten van Catan, Triviant, Risk, 
Monopoly. Je kunt zelf kiezen aan welk(e) onderde(e)l(en) je meedoet. 

Je kunt je tot 3 mei inschrijven op het bord bij Docos, via 
onderstaande strook, óf door een mail te sturen naar: 
evenementen@docos.info. Bij inschrijving per mail ontvang je een 
bevestiging hiervan. De inschrijfkosten zijn afhankelijk van de 
onderdelen waar je je voor opgeeft. 

Hopelijk tot 10 mei! 

namens de evenementencommissie 
Yu Ling Wu 

PS. Mocht het al 8 mei zijn geweest en je kunt onverwachts toch niet 
komen, meld je dan af door te bellen naar 06-48188617 

------------------------------------------------------
Naam: ......... 
kom naar het spelletjescircus en doe mee met de volgende onderdelen: 

 16.30-18.30 uur: spelletjes circuit  (€ 1,-) 
 18.30-19.30 uur eten (€2) 
 19.30-einde spel. (€2,-) Ik de voorkeur heb voor: Kolonisten van 

Catan,/ Triviant/ Monopoly/ Risk/ geen voorkeur/ iets ander nml......... 
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Vroco Sport 
Docos toernooi 

Zondag 25 mei 2008

Start toernooi 10.
30

 uur
(zaal open: 9.

30
 uur/ aanmelden voor 10.

15
)

Inschrijfgeld: € 7,50 per persoon   

Inschrijven op het bord in de kantine of meld je aan via de email: 
Susanvernooij@hotmail.com (tot 21 mei) 

Vermeld bij inschrijving: Naam, licentie en klasse/ percentage 
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UITNODIGING

Tropical Party 
zaterdag 28 juni 

Tropische sferen, palmbomen, lekker eten en muziek. Op zaterdag 28 
juni vind je dit allemaal bij Docos tijdens de Tropical Party, dé 
afsluiting van het tafeltennisseizoen. Dit is tevens de afsluiting van 
het Groot Rijnlandtoernooi. Niet alleen Docos-leden, maar ook alle 
deelnemers van het Groot Rijnlandtoernooi en vrienden en familie zijn 
uitgenodigd om dit feest bij te wonen. De organisatie is dit jaar geheel 
in handen van de evenementencommissie van Docos die al enkele 
geslaagde feestjes op haar naam heeft staan. Na een drankje en een 
barbecue zal het feest losbarsten met muziek van coverband BASSTA.   

Dit wordt een feestje dat iedereen zich nog lang zal herinneren! 
Schrijf je nu dus in door onderstaande strook in te leveren in de 
kopijbus bij Docos of door een email te sturen naar 
evenementen@docos.info. De kosten voor barbecue en feest zijn €

2,50 per persoon. 

Programma:
17.00 uur Zaal open voor een borrel 
18.00 uur Begin barbecue 
20.00 uur Coverband BASSTA laat het feest losbarsten 
01.00 uur Einde feest 
———————————————————————————————- 

Naam:................. 

Ik kom met .... personen naar de Tropical Party bij Docos op 28 juni. 

..... personen van ons is/zijn vegetarisch. 
(de inschrijfkosten zijn € 2,50 p.p.) 
De uiterste inschrijfdatum is zaterdag 14 juni. 
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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  

Sebastiaan Veijgen: 
Jeugdzaken, wedstrijdsecretaris 
jeugd en training
jeugdzaken@docos.info 
training@docos.info 
Luchtmansplein 31  
2332 PR Leiden  
tel. 06-40256097  

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
barbeheer@docos.info
Carneoolstraat 10
2332 KB Leiden  
tel. 071-5790792 

Sabrina Mac Mootry: 
Evenementen 
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 recreatie:  € 28,25 Senioren competitie: € 35,00 per kwartaal 
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.


