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Als ik had kunnen kiezen tussen Barcelona en het schrijven van het
redactioneel stukje, had ik het ook wel geweten. Maar ja, nu zit ik dus
in plaats van Suus achter mijn computertje...
Dit is alweer de laatste Looping Driver van het jaar. Helaas heeft Max
het erg druk en dit is dan ook het laatste clubblad waar hij nu aan
meewerkt. Gelukkig is Matthijs Apperloo heel enthousiast en hij gaat
vanaf september het jeugddeel van het clubblad op zich nemen.
Voor het zover is, zijn er eerst nog wat activiteiten. Zaterdag 28 juni
is de Tropical Party. Heb je je niet ingeschreven voor de barbecue,
kom dan toch even vanaf 20 uur langs. Dan barst het feest namelijk
muzikaal los met coverband BASSTA en ook dat zal zeker de moeite
waard zijn. De donderdag erna is de Algemene Ledenvergadering.
Tot ziens bij deze activiteiten en daarna een goede zomer toegewenst.
Yu Ling
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Leden of klanten, democratie of opgelegde huisregels, solidariteit of
individualiteit, vrijwilligers of professionals? Kies je steeds voor het
eerste dan kies je voor een pure traditionele sportvereniging. Kies je
voor het tweede dan kies je voor een moderne sportorganisatie. Op
zaterdag 14 juni legt organisatiedeskundige Berend Rubingh ons dit
voor. Ons dat zijn vertegenwoordigers van 36 verenigingen, door de
NTTB uitverkoren tot voorbeeldverenigingen. Doel is om ons aan te
zetten tot duidelijke keuzes voor de eigen vereniging en uiteindelijk
dat wij als voorbeeldverenigingen voortrekkers worden voor de andere
verenigingen zodat er voor de NTTB een sterke basis ontstaat.
Tijdens de discussies wordt duidelijk dat de praktijk meer divers is.
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Elke vereniging bestaat uit leden en uit klanten. Kijk bijvoorbeeld maar
naar de opkomst voor de Algemene Ledenvergadering. Het deel van de
leden dat zich klant voelt, komt niet. Zelf ben ik overigens ook
jarenlang meer klant dan lid geweest. Een ander herkenbaar punt voor
mij is als Berend aan de hand van een analyse van de hockeybond laat
zien dat er meerdere doelgroepen zijn. Vooral gesplitst naar
leeftijden: jongeren tot 12, jongeren tot 18, jong volwassenen tot 25,
volwassenen tot 40, oudere volwassenen tot 60 en ouderen vanaf 60.
Elke groep kan weer naar intensiteit voor sport of gezelligheid in drie
subgroepen opgedeeld worden. Zo heb ik Docos de afgelopen twee jaar
ook “herkend”. Elke doelgroep heeft een eigen benadering en wellicht
een eigen sportaanbod nodig. Het lijkt mij waardevol om dit als
vereniging uit te werken.
In deze uitgave van de Loep vind je in het jaarverslag terug hoe wij
het als vereniging gedaan hebben in 2007 – 2008. En ook wat we in
2008 – 2010 willen doen. Samen met de leden. Daarvoor wil ik je ook
vanaf deze rubriek oproepen om samen met het bestuur te luisteren en
te praten over de vereniging tijdens de algemene ledenvergadering op
donderdag 3 juli 2008.
Met blijdschap geef ik kennis … van de geboorte van een zoon van
Nadia (en Ivo) met de mooie naam internationale naam Lucas. Nadia
keert binnenkort weer terug als secretaris en als topspeelster.
Dan meld ik nog één keer dat vanaf 1 juli 2008 het gehele gebouw van
Docos rookvrij is.
Reageren kan via voorzitter@docos.info
Wim Vreeburg

Mededeling
De teams moeten voor 1 juli doorgegeven zijn bij de competitieleiders.
Dit houdt in dat de teams voor deze datum bij Paul binnen moeten
zijn... want anders...geen competitie.
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Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering Docos Tafeltennis
Datum
: donderdag 3 juli 2008
Aanvang : 20:00 uur
Plaats
: Hoge Morsweg 201, Oude Posthuis, 2332 RX Leiden
Namens het bestuur nodig ik alle (ere)leden en / of ouders van leden
uit voor de algemene ledenvergadering. Het bestuur zal die avond naar
de leden verantwoording afleggen over het afgelopen seizoen en
vervolgens in samenspraak met de leden vooruit kijken naar het
komende seizoen en daarover afspraken vastleggen.

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Mededelingen, binnengekomen stukken
Verslag Algemene Ledenvergadering juli 2007
Jaarverslag 2007 – 2008
Financieel jaarverslag 2007 – 2008
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe bestuursleden
pauze
Ideevorming over sponsoring, discussie
Beleidsdoelen 2008 – 2010
Begroting 2008 – 2009 en vaststelling contributie
Benoeming kascommissie en commissie van beroep
Rondvraag en sluiting

Toelichting: het Jaarverslag is te vinden in de Looping Driver van juni
2008. Het verslag van de ALV juli 2007 heeft eerder in de Looping
Driver gestaan en zal met de vergaderstukken bij de agendapunten 5
en 10 vanaf 26 juni ter inzage liggen in de bestuurskamer. Vanaf deze
datum zijn ze op te vragen via het mailadres: secretaris@docos.info
Bij punt 7: Paul Kasteleyn stopt als wedstrijdsecretaris, het bestuur
stelt Yu Ling Wu voor als nieuwe wedstrijdsecretaris. Sheila Tol stopt
als bestuurslid Topsport, er is daardoor een vacature en het bestuur
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heeft de intentie dat de taken van het nieuwe bestuurslid vooral
betrekking hebben op jeugdevenementen. Nadia Huizer en Wim
Vreeburg zijn aftredend en stellen zich herkiesbaar. Kandidaten
kunnen zich tot het begin van de vergadering melden bij de voorzitter
of de secretaris.
Wij zien uit naar ieders komst!
Met sportieve groeten mede namens het bestuur,
Wim Vreeburg, voorzitter

Jaarverslag Docos Tafeltennis 2007 – 2008
Het seizoen 2007 – 2008 is in veel opzichten voor Docos succesvol
geweest zoals hierna op de diverse aandachtsgebieden naar voren
komt. Hieronder zijn de ontwikkelingen te lezen binnen deze
aandachtsgebieden ofwel bestuursfuncties.
1. Algemeen
Twee nieuwe bestuursleden zijn aangetreden. Sabrina Mac Mootry
voor Evenementen en Steven van den Berg voor Reclame en Sponsoring.
Beide hebben een hele duidelijke en nuttige inbreng gehad. Sheila Tol
heeft de nieuwe functie “Topsport” van een goede invulling voorzien.
Paul Kasteleyn keerde terug als wedstrijdsecretaris. Nadia Huizer is
weer een prima secretaris gebleken. Ria van Cassel heeft ouderwets
degelijk het Gebouw en de bar onder controle gehad. Ferry Veijgen
heeft de financiële administratie aanzienlijk verbeterd. Sebastiaan
Veijgen kan terugkijken op een succesvol jaar met de jeugd.
Maandelijks zijn er bestuursvergaderingen geweest, waarbij vijf keer
voor het dagelijks bestuur.
In september heeft het dagelijks bestuur, voorzitter + secretaris +
penningmeester, een goed gesprek gehouden met bestuursleden van
Scylla. We hebben Scylla daarbij duidelijk gemaakt dat onze eerste
voorkeur voor een locatie van een nieuw gebouw in De Mors ligt. En ook
dat wij hun plannen voor nieuwbouw in Zuid West van harte
ondersteunen. Conform de wens van onze algemene ledenvergadering
sturen wij ons clubblad in het vervolg naar hen toe.
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Eind november hebben de verenigingen in De Mors het ambitieuze plan
genaamd Het Huis van de Sport verkondigd aan de Gemeente Leiden en
aan de pers. In dat gebied gaan “wonen en sporten” samen en zorgt het
wonen voor de financiering van de nieuwe sportaccommodaties
waardoor de Gemeente haar eigen doelstelling ook kan realiseren.
Kortom win – win – win. Zowel pers als gemeentelijke politiek hebben
enthousiast hierop gereageerd. In januari hebben de Docos leden in
een extra algemene vergaderingen massaal uitgesproken om als
vereniging met dit initiatief mee te doen. Intussen zijn de politiek
bestuurlijke voorbereidingen aan de gang. Hoewel de hausse aan
publicaties over “Het Huis van de Sport” voorbij is, houdt de
stuurgroep alle betrokkenen voortdurend scherp. Het ziet er naar uit
dat de daadwerkelijke bouw in 2012 zal beginnen.
De NTTB heeft een aantal verenigingen aangeduid als
voorbeeldverenigingen. Docos hoort daarbij! Op 15 juni jl. heeft Docos
het certificaat ontvangen. En nu … noblesse oublige … zullen wij de
komende jaren andere verenigingen laten zien hoe je leden werft en
vooral behoudt en hoe je als vereniging aansprekend kan zijn.
De afgelopen twee jaar heeft het bestuur een negental doelstellingen
ofwel speerpunten vastgelegd in het beleidsplan. Nu is het moment om
te zien en tijdens de ALV om te bespreken in welke mate deze
doelstellingen wel / niet behaald zijn.
1. Ieder jaar leidt de vereniging een gediplomeerde trainer op.

Afgelopen twee jaar: Frank Witkam en Steven van den Berg
2. Er is actief overleg over een nieuwe accommodatie Contacten met
Sportbedrijf, Huis van de Sport, overleg met Scylla
3. verbetering van kantine en van geluidsinstallatie Geluidsinstallatie is
in voorzien, verbeteringkantine is achterhaald door plannen nieuwe
accommodatie
4. verbetering van het beleid over sponsoring Nieuwe initiatieven met
sponsorcontracten en borden
5. verbetering van het beleid over donateurs en financiën Financieel
beleid is sterk verbeterd
6. actieve ledenwerving Vooral gericht op jeugd via cursussen, tevens
deelname aan open sportdagen
7. eerste herenteam naar de landelijke klasse Van 1e klasse afdeling
naar 2e divisie
8. verbetering communicatie bestuur en leden Maandelijks berichten
van minimaal secretaris en voorzitter in de Looping Driver, luisteren en

6

reageren naar leden, extra ledenbijeenkomsten
9. buitenschilderwerk gebouw Deels uitgevoerd
De redactie van het clubblad, de Looping Driver, bestond uit Max
Verberg, Susan Vernooij en Yu Ling Wu. Samen met de vouwploeg,
Bram Owel en Ben Koek zorgden ze ervoor dat er dit jaar tien keer
een Looping Driver verscheen, elke keer in een oplage van ca. 230
stuks. Dankzij de aanschaf van een kleurenprinter bevatte het
clubblad ook kleurenfoto’s.
2. Landelijke seniorenteams
Afgelopen seizoen speelden er bij onze vereniging 3 landelijke
seniorenteams bij de dames. En in het voorjaar van 2008 speelde ook
ons eerste herenteam in de landelijke competitie.
Heren 1 is in het najaar van 2007 met Ed van den Berg, Steven van den
Berg en Jelle Schreurs gestart met ambitie om zo snel mogelijk in de
landelijke competitie te spelen. Ze zijn dan ook direct kampioen
geworden in de 1e klasse. In het voorjaar van 2008 kregen zij een
plaats in de 3de divisie aangeboden. Ook hier zijn zij meteen kampioen
geworden en stomen dus in 1 keer door naar de 2de divisie.
Dames 1, met Susan Vernooij, Nadia Huizer en Willemien Kasteleyn,
handhaafde zich in het najaar van 2007 knap in de 1ste divisie. Dames 2
met Sabrina Mac Mootry, Yu Ling Wu en Saskia van der Gugten werd
deze competitie kampioen in de 2ste divisie. In het voorjaar van 2008
kwamen beide teams uit in de 1ste divisie. Door afwezigheid van
kopvrouw Nadia Huizer voor dit seizoen,zij was dit seizoen door
zwangerschap afwezig, zijn de teams gewisseld; dames 1 werd 2 en
andersom. Dames 1 heeft een goed seizoen gedraaid en handhaafde
zich met een goede 3de plek in de 1ste divisie! Het 2de team is versterkt
met Sandra Timmermans en Claudia Fijlstra. Helaas was de poule te
sterk en werden de dames 6de, waarmee zij degraderen naar de 2de
divisie. Belangrijk om daarbij te noemen; dames 2 had meer punten dan
de nummer 4 van de andere poule!
Dames 3 speelde beide competities in de 3de divisie en werden beide
keren net geen kampioen. In het najaar van 2007 is het team
versterkt met Pleuni van der Meer, Andrea Ladewig en Larissa
Koupriouchina. In het voorjaar van 2008 is oud bekende Ellen
Hoogervorst terug gekomen en heeft samen met Ingrid Hoek het team
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versterkt.
De samenstelling van de teams zag er als volgt uit;
Najaar 2007
Heren 1; Steven van den Berg, Jelle Schreurs, Ed van den Berg.
Dames 1; Susan Vernooij, Nadia Huizer en Willemien Kasteleyn.
Dames 2; Yu Ling Wu, Saskia vd Gugten en Sabrina Mac Mootry
Dames 3; Sonja Riemersma, Pleuni van der Meer, Andrea Ladewig en
Larissa Kouprouchina.
Voorjaar 2008
Heren 1; Steven van den Berg, Jelle Schreurs, Ed van den Berg.
Dames 1; Yu Ling Wu, Saskia vd Gugten en Sabrina Mac Mootry
Dames 2; Willemien Kasteleyn, Claudia Fijlstra, Sandra Timmermans,
Susan Vernooij en Sheila Tol (vervanging voor de door zwangerschap
afwezige Nadia Huizer).
Dames 3; Sonja Riemersma, Pleuni van der Meer, Andrea Ladewig, Ellen
Hoogervorst en Ingrid Hoek.
Voor het eerste herenteam is inmiddels Jacco Schoone aangetrokken.
In de najaarscompetitie van 2008 zal hij voor Docos uitkomen in de 2de
divisie. Samen met Ed en Steven van den Berg. Jelle Schreurs heeft
aangegeven niet mee te willen promoveren. Bij de damesteam komen er
geen nieuwe dames voor volgend seizoen. Sandra Timmermans zal van
dames 2 naar dames 1 overstappen. En Nadia Huizer zal (terug van
weggeweest) na haar zwangerschap weer in het 2de team spelen.
3. Sponsoring
Afgelopen jaar zijn de sponsoractiviteiten uigevoerd door Paul
Kasteleyn, Steven van den Berg en Yu Ling Wu. Door het achterstallig
onderhoud dat de sponsoring de afgelopen jaren heeft opgelopen,
stond ons dit jaar een uitdagende klus te wachten.
We zijn begonnen met het maken van een sponsorbrochure. In deze
brochure krijgt de sponsor een uiteenzetting van alle
sponsormogelijkheden die bij Docos mogelijk zijn en de bijbehorende
kosten. Nu ook voor ons duidelijk was welke sponsormogelijkheden
Docos te bieden heeft, was het tijd voor de volgende stap. Contact
opnemen met alle sponsoren die de afgelopen jaren hun factuur niet
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betaald hadden om te vragen of zij alsnog wilde sponsoren. Omdat dit
bij geen van de sponsoren het geval was, hebben we in januari alle
advertenties en reclameborden van deze bedrijven verwijderd.
Gelukkig hadden we in de tussentijd De Bubbeljungle, Kievit en AUB
administraties bereid gevonden om een reclamebord op te hangen,
waardoor we de leegte in de zaal mooi op konden vullen.
In het eerste half jaar was tevens het idee geopperd om de club van
50 nieuw leven in blazen.
Op dit idee werd door de leden enthousiast gereageerd en heeft
geresulteerd in het feit dat er nu 29 tafeltennisbatjes aan de muur in
de kantine hangen. In december werd LTB adviseurs en accountants
binnengehaald als sponsor voor de kerstbrunch, en zo werd de eerste
LTB-kerstbrunch een feit.
Nadat in september Jongens 1 in een compleet Wolky Shop outfit was
gestoken, waren in januari alle pupillenteams van de Bubbejungle aan
de beurt. Na enige vertraging door de drukker kregen ook deze drie
teams een compleet outfit.

ondersteund door o.a. Jelle Schreurs, Sonja Riemersma, Pleuni van der
Meer en Steven van den Berg.
Er zijn diverse toernooien en activiteiten georganiseerd in navolging
van voorgaande jaren. Ook is een aantal nieuwe evenementen
geïntroduceerd, welke voor herhaling vatbaar.
Vorig jaar is een poging gedaan om de ouderwetse klaverjasavonden
weer terug te krijgen binnen onze vereniging. Dit jaar is hieraan een
vervolg gegeven op drie verschillende avonden. De eerste avond was in
september, de tweede avond in oktober en de laatste avond in maart.
De trend heeft zich ontwikkeld dat er een ‘harde kern’ van ongeveer
tien personen op alle drie de avonden aanwezig was. Daarnaast werd
het aantal deelnemers aangevuld door verschillende personen. Het
totale aantal personen dat meespeelde lag tussen de twintig en
tweeëndertig. Van de harde kern ligt er het verzoek om vaker deze
avonden te organiseren, dus voor het nieuwe jaar wordt gekeken of dit
gerealiseerd kan worden.

Zo is het jaar alweer voorbij. Een jaar met de nodige stressmomenten
maar zeker een jaar waar we met een voldaan gevoel op terug kijken.

De EC had drie Thema-avonden gepland, waarvan er uiteindelijk maar
één heeft plaatsgevonden, namelijk het spelletjescircus. Dit
evenement is niet in grote getale bezocht, maar bleek, zeker voor
kinderen, zeer geslaagd. In diverse rondes van twintig minuten werd in
verschillende groepssamenstellingen steeds een ander spel gespeeld.
Vervolgens is er gezamenlijk gegeten en in het avondprogramma (meer
bezocht door de volwassenen onder ons) werd één bordspel naar keuze
gespeeld. De eerste thema-avond op 21 december is niet doorgegaan,
omdat de datum niet zeer geschikt bleek. December is een drukke
maand en omdat de EC de voorkeur gaf aan een geslaagde, goed
bezochte kerstbrunch, is besloten om de aandacht dus op één
evenement te leggen in die periode. De tweede thema-avond is niet
doorgegaan, omdat dit in een schoolvakantie gepland was waarin de
meeste EC-leden zelf ook niet aanwezig konden zijn.

4. Jaarverslag Evenementen
Voor de organisatie van de evenementen bij Docos is dit jaar een
commissie actief geweest, die bestond uit 7 personen, namelijk:
Melissa de Bruin, Joris Bruijning, Sabrina Mac Mootry (voorzitter),
Peter Milikan, Max Verberg, Susan Vernooij en Yu Ling Wu. Voor zowel
de vriendschappelijke wedstrijden met aansluitend het après-ski
feestje, als ook voor het jaarfeest is deze commissie uitgebreid

Ook nieuw op de kalender was de kerstbrunch, gesponsord door LTB
Adviseurs en Accountants, voor leden met aanhang, familie en vrienden
om op die manier de kerstgedachte met elkaar te kunnen delen. De
inschrijvingen kwamen niet geheel vanzelf binnen, maar toen we een
groot aantal leden telefonisch benaderden, bleek dat veel mensen toch
wel enthousiast waren.
We hebben de brunch in twee groepen aangeboden; de vroege sessie

9

10

Na deze hectische periode konden de taken van de sponsorcommissie
in een wat rustiger tempo uitgevoerd worden. Er werden nog twee
nieuwe sponsoren aangetrokken die een reclamebord opgehangen
hebben, namelijk: 40PlusRelaties en Ampère. Er werd gezorgd dat alle
rekening ook daadwerkelijk betaald werden en er werd de nodige
sponsorinformatie op de nieuwe website geplaatst. Op het laatste
moment is er nog een overeenkomst met de Fortis Bank gesloten,
waardoor Docos een bijdrage krijgt voor ieder lid die zijn hypotheek
bij de Fortis bank afsluit en Docos hierop attendeert.

voor de jeugd die daarna de clubkampioenschappen hebben gespeeld en
een late sessie voor de niet-jeugdleden. In totaal hebben 86 mensen
de brunch bezocht en er kan gezegd worden dat dit een geslaagd
evenement was.
Zoals iedereen gewend is, is het Nieuwjaarstoernooi weer op de eerste
vrijdag van januari georganiseerd en tot groot genoegen van de EC
door een groot, gezellig aantal bezocht. De traditionele oliebollen en
appelflappen, gebakken door Ria van Cassel, gingen er in als koek en
tussendoor werd er vriendschappelijke strijd geleverd achter tafel.
Een ander nieuw evenement op de agenda waren de vriendschappelijke
wedstrijden met aansluitend een gezamenlijk diner en daarna een
après-ski feestje. We hebben ervoor gekozen om de wedstrijden te
organiseren voor de landelijk spelende teams. Het eerste jongensteam
had geen interesse om hieraan deel te nemen, waardoor we het derde
jongensteam hebben uitgenodigd. Alle teams hebben zelf een voorkeur
van tegenstander aangegeven. Zo hadden we voor Heren 1 een team
van SKF over de vloer, voor een combinatie van Dames 1 en 2 kwam er
een US-samenstelling spelen, voor Dames 3 was Vriendenschaar van de
partij en Jongens 3 speelde tegen Pecos. De tegenstanders van
Meisjes 1 (Treffers-R) hadden op het laatste moment afgemeld,
waardoor zij helaas op die dag niet konden spelen. Vanzelfsprekend
waren zij wel aanwezig om deze gezellige dag mee te maken en om
lootjes te verkopen voor de loterij die ’s avonds gehouden werd.
Voor het koken van de maaltijden waren diverse moeders ingeschakeld,
waardoor het mogelijk was om voor 80 mensen én voor een
schappelijke prijs eten op tafel te zetten.
Aansluitend was er een feest in het thema après-ski, waarvoor de
kantine helemaal in het teken daarvan was aangekleed. Zo gaven de
ski’s met schoenen het idee dat we in de sneeuw zaten, kon er worden
spijkergeslagen op een boomstam en gaf het openhaardvuur een
bevestiging van dat geheel. DJ Edwin Deisting heeft het geheel
voorzien van bijgepaste après-ski muziek, waardoor menig voetje van
de vloer ging.
In april is het jaarlijks terugkerende Sleutelstad Mixdubbeltoernooi
gespeeld. Er waren maar liefst vierendertig dubbels, waarbij in de
sterkste poule dit jaar landelijke spelers van het hoogste niveau in
Nederland deelnamen. Ook dit jaar was de sfeer goed en werd door
een groot deel van de spelers traditioneel meegegeten na afloop.
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De 6e editie van het Vroco-licentietoernooi werd zoals gebruikelijk in
mei gespeeld. Het maximum aantal deelnemers van tachtig personen
werd wederom net niet gehaald; het aantal inschrijvingen bleef steken
op zeventig. Bijzonder dit jaar was de deelname van 9 heren in de
speelsterkte van B/C-licentie, wat zeer spannende wedstrijden
opleverde die erg leuk waren om als toeschouwer naar te kijken. Ook
op deze dag was de sfeer weer bijzonder goed.
Wellicht doordat de data iets te dicht op elkaar gepland zijn, hebben
de clubkampioenschappen voor de senioren dit jaar niet
plaatsgevonden. Het minimum aantal deelnemers van vierentwintig
personen werd helaas namelijk niet gehaald.
5. Docos Bar en Gebouw
Het afgelopen verenigingsjaar hebben veel teams hun bardiensten
goed vervuld. Ook de maandagavond, die door Joop verzorgd wordt,
loopt prima. Dit komt de omzet zeer zeker ten goede. Zoals uit de
financiële cijfers blijkt is de winst van de bar goed. De barcommissie
heeft over de medewerking van veel leden niets te klagen. We willen
nog wel enkele belangrijke punten onder ieders aandacht brengen. Het
schoonmaken van de bar en de tapinstallatie, de keuken schoonmaken
waarbij de frituurbakken niet vergeten worden. En bij het weggaan
kijken of alle lichten uit zijn, ook in de kleedkamers. En het buitenlicht
uit. Heel belangrijk is ook het instellen van het alarm, dit is in het
afgelopen seizoen een paar maal vergeten. Staat het alarm niet aan en
er zou ingebroken worden dan vergoedt de verzekering niets. Samen
houden we de Docos accommodatie netjes en schoon!
Wij gaan er vanuit dat in het nieuwe seizoen de leden weer alle
medewerking zullen geven om dit samen te doen en ook om weer samen
een goed resultaat van de bar te behalen.
6. Jeugdcompetitie
Ook het afgelopen seizoen hebben vele ouders er weer voor gezorgd
dat alle spelers en speelsters tijdig bij hun uitwedstrijden in de
competitie en bij toernooien aanwezig waren. Wij bedanken alle ouders
die gereden hebben voor hun medewerking. Daarnaast hebben enkele
seniorleden gedurende het seizoen enkele teams gecoacht: Jelle
Schreurs, Frank Witkam, Richard Klinkenberg, Remco Tegelaar, Henk
de Wilde, Hans Gijsman, Ron Goedman, Peter Milikan en Sebastiaan
Veijgen. Hiervoor ook onze dank.
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In het najaar van 2007 zijn we gestart met 8 teams: één landelijk
meisjes- en één landelijk jongensteam en 6 afdelingsteams. Docos 6,
bestaande uit Mischa de Zwart, Chiel van Dorp, Samuel Klinkenberg en
Wouter Spaans onder begeleiding van coach Richard Klinkenberg wist
het kampioenschap te behalen.
In het voorjaar van 2008 kwam er één team bij in de pupillen D. In het
voorjaar presteerden de jeugdteams uitstekend. Van de negen
jeugdteams wisten er vier kampioen te worden:
- Jongens 1 – land. A: Max Verberg, Joris Bruijing en Peter Knaap;
coach Peter Milikan
- Team 3 – 1e kl: Thomas Bruijning, Edwin Westdorp, Patrick Bruijne en
Edina Bibuljica; coach Hans Gijsman
- Team 4 – 4e kl: Niek Potharst, Thije van Es, Kento Nomura en Thijs
Lameij
- Team 6 – Pup C: Mischa de Zwart, Samuel Klinkenberg en Chiel van
Dorp; coach Richard Klinkenberg
Voor het laatste team was dit het tweede kampioenschap achter
elkaar. Bijzondere prestaties waren hier voor Kento Nomura en Mischa
de Zwart, die allebei ongeslagen waren in hun competitie.
Het eerste meisjesteam van Docos speelde in de tweede helft op het
hoogst mogelijk niveau bij de meisjes: kampioenspoule. Het team wist
deze competitie als vijfde af te sluiten.
Jeugdtoernooien
Ook in het afgelopen jaar heeft Docos een heleboel jeugdtoernooien
bezocht. Peter Milikan verzorgde voor het grootste deel van het
seizoen de inschrijvingen van de jeugdtoernooien. Aan het einde van
het seizoen heeft Rob Westdorp deze taak van hem overgenomen.
Enkele van de opvallende toernooiresultaten waren van de volgende
personen:

Edina Bibuljica: 1e NJM meisjes welpen, Winst A-toernooi
Nederweert , 2e NJK-A

Max Verberg: winnaar NJK-B
Door haar goede resultaten wist Edina het seizoen als eerste op de
jeugdranglijst bij de meisjes welpen af te sluiten. Een uitstekende
prestatie.

spelers een landelijke licentie:

A-licentie: Selma Bibuljica (msj kad), Ariana Saramastzada (msj
pup), Edina Bibuljica (msj wlp)

B-licentie: Melissa de Bruin (msj jun), Max Verberg (jng jun),
Joris Bruijning (jng jun), Patrick Bruijne (jng pup; toernooien
voor VVV),
Gedurende het seizoen wist Thomas Bruijning zijn B-licentie te
verdienen. Daarnaast wist Patrick Bruijne zijn A-licentie te verdienen
Jeugdevenementen
Afgelopen seizoen heeft de jeugdcommissie de volgende evenmenten
georganiseerd: meelopen met de “2 oktober”-Taptoe, een bowlingavond
en Sinterklaasviering.
7. Ledenwerving
In samenwerking met de schoolsportcommissie van de Gemeente
Leiden heeft Docos twee beginnerstrainingen verzorgd: op zaterdag
een cursus voor kinderen van 6 t/m 9 jaar en op woensdag een cursus
voor kinderen van 9 tot en met 11 jaar. De woensdagtraining heeft vijf
nieuwe jeugdleden opgeleverd.
Ledenaantallen
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60-…

Overzicht ledenbestand per 31 maart 2007
Totaal
Man
Vrouw
Competitie Recreatie Totaal Competitie Recreatie Totaal
1
9
10
1
6
7
17
24
8
32
3
3
6
38
9
2
11
12
4
16
27
13
6
19
5
0
5
24
19
8
27
2
0
2
29
21
9
30
5
2
7
37
14
15
29
1
3
4
33
101
57
158
29
18
47
205

Aan het begin van het seizoen 2007-2008 hadden onderstaande
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Overzicht ledenbestand per 31 maart 2008
Totaal
Man
Vrouw
Competitie Recreatie Totaal Competitie Recreatie Totaal
2
8
10
0
5
5
15
16
14
30
6
0
6
36
9
4
13
11
3
14
27
13
6
19
5
1
6
25
15
5
20
1
0
1
21
23
8
31
4
1
5
36
15
17
32
2
2
4
36
93
62
155
29
12
41
196

Het ledenaantal is redelijk stabiel ten opzichte van vorig jaar. In de
leeftijdscategorie 40-50 zit de grootste daling met acht leden. Het
aantal jeugdleden is licht gedaald met in totaal 4 leden, maar er komt
weer een nieuwe groep jeugdleden aan van jonger dan 10 jaar. Van de
zaterdagcursus voor kinderen van 6 t/m 9 jaar die op 1 januari 2008
gestart is, zijn zeven kinderen lid geworden per 1 april 2008.
8. Afdelingscompetitie

de voorjaarscompetitie 2008 is het eerste team gepromoveerd naar
de derde divisie. Daardoor hadden we een team minder in de
afdelingscompetitie, namelijk 18 teams. Er zijn vier teams kampioen
geworden.
Duocompetitie
Aantal teams in de verschillende klassen:
Najaar 2007

Voorjaar 2008

4e klasse 1

1

5e klasse 2

2

6e klasse 3

4

7e klasse 1

1

Totaal

7

7

In de najaarscompetitie 2007 heben zich maar liefst 7 teams
ingeschreven voor de competitie. Hiervan zijn drie teams kampioen
geworden. In de voorjaarscompetitie 2008 is er zelfs no een team
bijgekomen en komt het totaal aantal op 8 teams. Alleen het laatste
team is kampioen geworden.

Aantal teams in de verschillende klassen:
Najaar 2007

Voorjaar 2008

1e klasse 1

0

2e klasse 3

3

3e klasse 0

1

4e klasse 8

7

5e klasse 4

4

6e klasse 2

2

7e klasse 1

1

Totaal

18

19

DOELSTELLINGEN BELEIDSPLAN
Door Combinatie Sterk 2008 – 2010
1. Toptafeltennis
1.
de selectietraining bestaat uit ± 14 spelers >= 1ste klasse sen. /
>= hfd. A jeugd
2.
twee herenteams in de landelijke competitie
3.
top tien jeugd (2 teams jongens, meisjes) sluit in niveau aan bij
de top senioren
4.
twee damesteams in de eerste divisie en 1 team in de tweede
divisie

In de najaarscompetitie 2007 hebben zich 19 teams ingeschreven voor
de afdelingscompetitie. Hiervan zijn vier teams kampioen geworden. In
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2. Jeugdbeleid
1.
aantrekkelijke activiteiten voor jeugdige leden
2.
behouden van de groep 15 – 18 jarigen
3.
structurele jeugdbegeleiding bij toernooien en competitie
4.
overgang jeugd naar senioren wordt begeleid
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3. Breedtesport / Recreatiesport
1.
elk jaar twee extra afdelingsteams
2.
tijdige communicatie opstellingen naar captains
3.
vaste huldigingmomenten kampioenteams
4.
spelers van sport overdag behoort tot onze basis leden
5.
via e-mail wordt er contact onderhouden met de captains van de
teams

4.

4. Evenementen
1.
10% groei per jaar in deelnemende leden
2.
meer commissieleden
3.
deelname vanuit alle geledingen

Wim Vreeburg, 11 mei 2008

5. Bar / gebouw
1.
lijst met namen / adressen van sleutelbezitters
2.
alle leden zijn goed geïnstrueerd over de taken bij de bardienst
6. Ledenwerving en behoud
1.
elk jaar werven we minimaal 10 jeugdspelers
2.
we behouden de groep van 18 – 40 jaar
3.
in 2010 hebben we 240 leden
4.
elk jaar leiden we minimaal één eigen trainer op
7. Sponsoring
1.
vaste sponsoropbrengsten € 3000 per jaar
2.
sponsors meer bij de vereniging betrekken
3.
uitbreiden aantal commissieleden
4.
behoud en uitbreiding van de club van 50
5.
er is een sponsor voor alle landelijke teams
8. Financiën
1.
werving en behoud van donateurs
2.
streven naar jaarlijkse reservering voor accommodatie van €
2000
3.
na elk kwartaal is er een overzicht ten behoeve van bijsturing
9. Interne communicatie en relatiebeheer
1.
kennis van bestuursleden vastleggen en zorgen voor back-ups
2.
maandelijks komt een aantrekkelijk clubblad uit
3.
de website is up – to – date
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5.

we onderhouden goede relaties met de
sportwereld en de NTTB
bestuur reageert adequaat op vragen van leden

gemeentelijke

10. Nieuwe accommodatie
1. accommodatiecommissie speelt in op de ontwikkeling in het Huis van
de Sport

Meerkampfinales in Panningen
Een geweldig weekend met als slotvuurwerk :
een 1e plek bij de Welpen meisjes :

EDINA

Nadat we op de vrijdagavond ons intrek genomen hadden in een
recreatiebungalow vlak bij Roermond, waren we zaterdagmorgen om
10.00 uur in de mooie Sporthal van de gemeente Panningen.
De hele dag werd er fel gestreden om de overwinning en aan het eind
van de eerste dag had Edina alle 6 partijen gewonnen ; Selma 3
(waaronder een mooie winstpartij tegen Alica Barendregt, traint ca. 20
uur in de week heel gericht bij de bond) en Ariana 4 partijen. Mede
door het geweldige coaching van Tjerk. Tjerk hartstikke bedankt!!
Daarna even eten bij de Mac en vervolgens relaxen
in het
recreatiepark.
Het opstaan viel op de zondagmorgen (7.30 uur) niet mee!!. Maar
ja de boel moest nog opgeruimd worden en we wilden om 9 uur in de hal
zijn om rustig in te spelen. De start was moeizaam: Edina speelde 2x in
5 games tegen relatief makkelijke speelsters, maar gelukkig liep alles
goed af. Alleen het aantal grijze haren bij mij is nog meer toegenomen
op deze zondagmorgen.
De voorlaatste wedstrijd moest Edina tegen de nummer 2
Melissa Bours (Arbo – Westa). Ze speelde een foutloze wedstrijd en
liet Melissa alle hoeken van de tafel zien. Uitslag 3-1. De laatste
wedstrijd tegen Anthira kon het niet meer mis gaan. Met 3-0 bond ze
Anthira aan haar zegekar.
Dus met 11 overwinningen. De eerste Docos winnares van de
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Meerkampen…( zover ik weet!!) Ik weet zeker,dat we bij Docos nog
heel veel van Edina kunnen verwachten.
Selma wisselde goede en minder goede momenten af. Er had iets
meer in kunnen zitten dan een 7e plek. Maar uiteindelijk toch een
beter plek dan ze op de ranglijst staat bij de Kadetten.
Ariana heeft een geweldig goede 4e plek bij de pupillen behaald.
Heeft het even laten liggen tegen de nummer 1 Nikki. In games 2-0
voor; matchpoint voor … en in de 5e game weer matchpoint voor… en
toch verliezen … Zonde anders had ze op het podium gestaan.
Al met al een geweldig Docos resultaat en tevreden zijn we weer naar
Leiden gereden.
Ed

Vrocosport Toernooi
Zondag 25 mei is het Vroco-Sport Toernooi gehouden bij Docos te
Leiden. Van de Docos heren waren Steven en Jacco bereid om vroeg op
te staan en deel te nemen aan dit evenement. Jacco had ook nog wat
deelnemers van zijn oude club Vice-Versa’51 meegenomen.
Het toernooi begon een half uur later dan gepland omdat één van
de organisatoren zich had verslapen. Ik zal verder geen namen noemen,
maar volgens Susan Vernooij was het wel gezellig de avond ervoor! Bij
de heren B-C werd een 9-kamp gespeeld waarmee sommigen niet zo blij
waren (waarschijnlijk vanwege de fysieke gesteldheid ofzo). Jacco had
gelijk de belangrijkste partij van de dag als eerste want hij moest
aantreden tegen de altijd lastige linkspoot Bono Beemsterboer Nadat
Jacco de eerste game had verloren herinnerde Bono hem eraan dat er
in deze partij gespeeld werd om een krat bier. (Vandaar ook dat deze
partij zo belangrijk was.) Jacco werd even goed wakker geschud en
wist vervolgens 3 games op rij te winnen. Na afloop werd afgesproken
dat de krat nog niet uitbetaald wordt maar dat in de volgende
ontmoeting quite of dubbel gespeeld wordt.
Steven begon wat moeizamer aan deze dag (waarschijnlijk
omdat hij zwaar overtraind was door de vele trainingsarbeid de laatste
weken, maar het kan ook zijn dat hij niet gespeeld heeft sinds de
competitie en moeite had om zich te motiveren tegen sommige
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mensen). Steven verloor van alle 3 de spelers van TOV en moest ook de
altijd lachende Gilles van Oirschot feliciteren. Steven won wel, evenals
Jacco, van Bono waarna hij 1 uit 5 had.
Jacco ging op dat moment wat beter dan Steven want die was na
zijn overwinning op Bono ook te sterk voor Gilles en de 3 mannen van
TOV (waarvan de wedstrijd tegen Dylan Ket een ware uitputtingsslag
was). Jacco had op dat moment nog niets verloren. Toen stond de
ontmoeting van de nieuwe teamgenoten op het programma. Het werd
een mooie wedstrijd waarbij sommige Docos-leden toch wel benieuwd
waren wat deze 2 kanjers tegen elkaar gingen doen. De eerste game
was een thriller waarin Jacco 5 gamepoints had maar niet wist te
benutten. Steven strafte dit af door zijn eerste gamepoint wel te
pakken (14-12). 1-0 voor Steven. Ook de tweede game was weer erg
close waarin Steven op de big points erg scherp was, 11-9 voor Steven
en dus 2-0. Jacco wist in de derde game weer wat terug te komen en
wist deze vrij eenvoudig te winnen met 11-4. 2-1 voor Steven. De 4de
game werd weer een kopie van de eerste 2. Ook deze game ging met 2
punten verschil naar Steven. 3-1 dus.
Jacco had dus zijn eerste nederlaag te pakken en Steven was op
weg zich te herstellen want hij won ook van Jeroen de Heide die op dat
moment nog niets verloren had. Jacco verloor ondertussen wel van de
in de plakzaak betrokken Angelo Antoinetti.
De stand was toen Jeroen eerste met 1 verliespartij, Angelo ook
1 verliespartij, Jacco 2 verliespartijen en Steven kon alleen nog derde
worden als hij de laatste wedstrijd won en Jacco zou verliezen. Steven
won de laatste partij ook van Angelo waardoor het nog spannender
werd. Als Jeroen won was hij eerste en als Jacco won, kwamen Jeroen,
Angelo en Jacco gelijk in wedstrijden.
Jacco verloor de eerste 2 games met 2 punten verschil. Jacco
overtuigd dat het beter kon zei aan de kant nog dat het toch wel een 5
gamer zou worden. Om niemand teleur te stellen won hij dus ook de 3de
en 4de game waardoor het op de laatste game aankwam. Jacco stond
heel de game achter maar kwam aan het einde opeens goed terug.
Kreeg wel een matchpoint tegen op 10-9 maar wist deze op briljante
wijze weg te werken (een netbal dus). Daarna deden een goede service
van Jacco en een foute service van Jeroen de rest. 3-2 voor Jacco die
zijn oude teamgenoot wist te verslaan. Dit betekende dat Jeroen,
Jacco en Angelo gelijk kwamen en dus de games geteld moesten
worden. Hierin had Angelo het het best gedaan en werd eerste, Jeroen
tweede en Jacco derde. Steven werd uiteindelijk 4de.
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Na afloop werden de prijzen uitgedeeld aan de top 3 van elke
klasse. Het viel me wel op dat sommigen wel heel blij waren met hun
prijs, of kwam dat omdat Suus de prijzen uitreikte?? Ach ja al met al
was het een gezellig toernooitje en iedereen heeft het naar zijn zin
gehad heb ik vernomen.
B/C-licentie (9 spelers):
1e Angelo Antoinetti (US)
2e Jeroen de Heide (Vice Versa)
3e Jacco Schoone (Vice Versa)
4e Steven van den Berg (Docos)
D-licentie (12 spelers):
1e René van Dijk (Tablo)
2e Arthur Dukker (Phoenix)
3e Eric Disseldorp (NTTC)
4e Nick van Leeuwaarden (Vriendenschaar)
E-licentie (12 spelers):
1e Patrick Ras (ATTC)
2e Robert Pont (Docos)
3e Hao Weng (HBC)
4e Claudia Fijlstra (Docos)

C
Winnaars B-

Win

naa
rs D

F-licentie (16 spelers):
1e Jaap Meiland (Sassem)
2e Inge van der Gaag (Taverzo)
3e Frank van Haarlem (Docos)
4e Gert van Tilborg (Doing)

ars
Winna

G/H-licentie (16 spelers):
1e René Karens (Taverzo)
2e Justin Prinsen (De Treffers (M))
3e Sonja Farla (Vice Versa)
4e Klaas Grinwis (De Treffers (M))

Winn
aars F

Winnaars G-H
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E

Bestuur Docos

Beste lezer(s),
Het Rabobank Wensenfonds laat ingediende wensen in vervulling
komen. Het belangrijkste criterium waaraan de wens moet voldoen, is
dat de wens een algemeen maatschappelijk belang heeft en dat
meerdere mensen er profijt van hebben als de wens wordt
gerealiseerd. De uitvoering van de wens mag bovendien maximaal 5.000
euro kosten. We willen immers zo veel mogelijk wensen in vervulling
laten gaan!
De STICHTING JAN VAN GALEN ZEEVERKENNERS is een
scoutingvereniging met bijna 100 leden en een wens die deze stichting
heeft ingediend is genomineerd. D.w.z. hoe meer stemmen van inwoners
uit Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest, hoe groter de kans dat deze
wens in vervulling komt. Lees het maar eens door op de site van
Rabobank Wensenfonds https://www.rabobankwensenfonds.nl/
Kijk eens bij de genomineerde wensen. Nummer 49 is "onze" wens en
om zoveel mogelijk stemmen te krijgen heb ik zelf ook enkele wensen:
breng zelf een stem uit natuurlijk.
Stuur deze mail door naar zoveel mogelijk mensen die je kent. Als ze
maar bewoners zijn van Leiden, Leiderdorp of Oegstgeest.
Stemmen kan ook via de papieren formulieren die af te halen zijn op de
kantoren van Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. Je kunt
maximaal 3 formulieren ophalen en ze verspreiden bij de buren
bijvoorbeeld.
Via de advertenties die verschijnen in het Leidsch Dagblad,
Leiderdorps Weekblad en de Oegstgeester Courant. Knip ze uit en laat
ze invullen door vrienden, familie en bekenden die woonachtig zijn in
bovengenoemde plaatsen.
Het zou heel mooi zijn als de leden van Jan van Galen zeeverkenners
komende winter weer in een lekker warm honk zitten waar een nieuwe,
veilige en milieuvriendelijke kachel weer jaren dienst kan doen.
Stel het niet uit want je weet wat daarvan komt dus klik nu op deze
link en zoek wens 49 op.
Met vriendelijke groeten, Hub Sillen
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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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