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Hm, heerlijk die frisse lucht die vanaf 1 juli in het Docos gebouw
hangt. Als ik maandag 18 augustus voor het eerst sinds het
“zomerreces” naar Docos ga, merk ik levendigheid voor het gebouw op:
verstokte rokers “doen hun ding”bij de buitendeur. Wellicht is het
goed als af en toe de niet rokende leden de rokers daar eens
gezelschap houden.
Vlak voor het “zomerreces” hebben we een buitengewoon geslaagde
Tropical Party met BBQ, Life Music en vieringen van verjaardagen
gehad. Zie voor foto’s de website. Een paar dagen na dit feest een
ander feest: de algemene ledenvergadering. Tijdens de algemene
ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Paul Kastelijn en
Sheila Tol. Yu Ling Wu en Sonja Riemersma zijn hen opgevolgd. Tijdens
de ALV hebben we onder meer gediscussieerd over de voorwaarden die
moeten gelden om competitieteams eventueel in een gesponsord shirt
te laten spelen. Uitkomst was dat dit moet kunnen mits dit bijdraagt
aan de verenigingskas, het gaat om een “acceptabel” bedrijf en er voor
leden met een principieel bezwaar een uitzondering kan worden
gemaakt. En we hebben de nieuwe beleidsdoelen besproken. Zie
daarvoor de vorige Looping Driver. De komende twee jaar gaan we als
bestuur aan deze doelen werken. De opkomst bij de ALV was, ook
gemeten naar de opkomst van vorig jaar, mager en diverse aanwezigen
drongen aan dat de ALV in het vervolg niet samenvalt met de
“peurbakkentocht”, een lekker Leids uit te spreken woord, en dat de
ALV eerder bekend is. Wel die toezeggingen doen we als bestuur. De
ALV staat gepland op dinsdag 30 juni 2009. Graag alvast noteren en
dan ook komen! Sabrina heeft weer diverse activiteiten voor dit
seizoen gepland, waaronder de succesvolle kerstbrunch. Deze vindt
plaats op zondag 21 december en wordt die dag vervolgd met … de
clubkampioenschappen! Zie verder de website www.Docos.info.
Onze nieuwe wedstrijdsecretaris heeft inmiddels al een captains
meeting op maandag 1 september om 20:00 uur afgesproken en via de
Nieuwsflits gecommuniceerd. Yu Ling zal dan een aantal afspraken voor
een goede competitieverloop herbevestigen. De teamindeling is al
vanaf juli op de Docos website geplaatst. Ik heb dan ook de Docos site
onder mijn “Favorieten” opgenomen. Met de afdelingscompetitieleider
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zijn afspraken gemaakt om geen competitiewedstrijden tijdens 3
oktober te laten plaats vinden. Op dit moment is nog niet bekend of
sommige teams daardoor eerder met de competitie zullen starten.
Voor de landelijke teams in de start zaterdag 13 september. Dan
spelen drie Damesteams (1e, 2e en 3e divisie) en het eerst Herenteam
(2e divisie) thuis. Kom dat zien en steun onze toppers!
Vanaf september neemt Nadia haar taak als secretaris weer op en op
die manier draagt zij bij aan een meerderheid van vrouwen (vijf) in het
bestuur.
Een heel goed seizoen toegewenst!
Reageren: voorzitter@docos.info
Wim Vreeburg

Van de secretaris
Normaal gesproken heet deze rubriek “ van de bestuurstafel” maar ik
ga in september pas weer starten met mijn bestuursfunctie. Ik ben
een tijdje uit de running geweest dus moet ik mezelf eerst weer gaan
opfrissen in tafeltennisland om deze rubriek te kunnen vullen.
Maar ik wilde van deze gelegenheid gebruik maken om te laten weten
dat alles heel erg goed gaat met de kleine Lucas. Hij groeit goed en
slaapt lekker veel, ook ’s nachts!
Net na de beavlling kreeg ik last van
galsteentjes. Uiteindelijk ben ik 28 juli
geopereerd en is mijn galblaas
verwijderd. Na deze ingreep ben ik
weer langzaam begonnen met trainen
wat de start datum van onze eerste
wedstrijd komt toch wel erg dichtbij.
Hopelijk heeft iedereen een goede
(uitgeruste) vakantie gehad zodat we
er weer een mooi en sportief seizoen
van kunnen maken.
Nadia
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Club van vijftig
Het moet zo’n jaar of vijftien geleden zijn, dat we bij DOCOS de “Club
van Honderd” hebben opgericht. Ik weet het niet precies meer maar
volgens mij kwam het initiatief van Jacques van Veen, waarmee ik toen
in het eerste van DOCOS speelde. Er werd toen nog met guldens
(guldens?) betaald. De honderd sloeg op een contributie van honderd
gulden per jaar. We gaven het geld uit aan zaken waar geen
verenigingsgeld voor was of niet voor bedoeld was. Dit was ook
doelstelling
van de club; leuke, interessante, nuttige DOCOS
gerelateerde zaken financieren die anders niet mogelijk zouden zijn.
Zo betaalden we trainingskampen van jonge talenten, kleden we
jeugdteams aan, stuurden mensen op trainerscursus en meer van dit
soort sportieve aanmoedigingszaken.
Na enige glorieuze jaren is de club een zieltogend bestaan gaan leiden.
Er was nog wel een beetje geld in kas maar niet genoeg om iets serieus
mee te doen. Het deed mij dan ook veel plezier de re- vitalisering van
de club mee te maken. Steven van de Berg (blijkbaar moet dit toch uit
het eerste komen) heeft dit met verve opgepakt en in het afgelopen
seizoen de doorstart als “Club van Vijftig” gemaakt. Een groot
verschil met vroeger is dat de leden niet meer anoniem zijn, maar met
naam en/of toenaam op een batje aan de muur hangen. Je kan zien dat
er al veel leden zijn. De vijftig slaat vanzelfsprekend op de vijftig euro
contributie. Toen Yu Ling (kan je niets weigeren) vroeg of ik de
organisatie van Steven over wilde nemen, kon ik natuurlijk niet
weigeren.
Steven heeft in het afgelopen jaar al de nodige leden geworven en
daarmee de kas behoorlijk gevuld. Nu we weer geld in kas hebben,
kunnen we nuttige bestemmingen bedenken. Eigenlijk melden goede
ideeën zichzelf aan. Elk lid mag een voorstel doen, waarover dan
gestemd gaat worden.
Ik zal de communicatie voornamelijk via email doen. Ik heb daartoe een
speciaal emailadres geopend “vijftig@wimjagers.eu”. Mensen zonder
email benader ik direct of per telefoon. Ik weet nog niet hoe er
besloten wordt, maar daar kom ik met een aantal voorstellen voor. Is

4

bijvoorbeeld 50% okay genoeg of moet er iets meer enthousiasme voor
zijn. De eerste voorstellen zijn er al. Ik noem ze even kort om een
beeld te schetsen. Een Lifepak met defibrillator (een apparaat
waarmee je mannen van vijftig het leven kan redden), een videocamera
met tv om de trainingen te kunnen analyseren.
Mocht je ook lid van de “Club van Vijftig” willen worden, schroom dan
niet en geef je op bij mij (mag ook bij Steven en Yu Ling).
Wim Jägers

Jaarkalender
Beste Allemaal,
In dit clubblad staat de jaarplanning van de Docosevenementen 20082009. Op veler verzoek hebben we de klaverjasavonden in aantal
uitgebreid. Het spelletjescircus vindt haar terugkeer, we introduceren
een mixdubbel voor de jeugd en ook de kerstbrunch staat weer
gepland.
Wat wellicht opvalt, is dat dit jaar ook de jeugdevenementen in deze
kalender verwerkt zijn. Dat komt doordat Sonja Riemersma het
bestuur heeft versterkt in de functie van Jeugdevenementen en er
dus zeker in het geval van overlap (jeugd en senioren) een hechte
samenwerking zal zijn tussen EC en JC.
Verder is de plaats van Yu Ling binnen de EC is vervangen door Jan
Dorrepaal. Mocht je het leuk vinden om ook plaats te nemen in EC of
JC, laat het dan aan één van onze commissieleden weten, of mail ons:
evenementen@docos.info.
Ik zou zeggen, zoek vast uit wat je leuk vindt, zodat je de datum kunt
vrijhouden in je agenda. Wat mij betreft maken we er weer een
gezellig jaar van!
Namens de EC en JC,
Sabrina

September 2008:
* 5 september Jeugduitje
*6 september Klaverjassen: aanvang 20.00 uur
* 21 september Haring en Wittebroodtoernooi
Oktober 2008:
*2 oktober Taptoe (Jeugd)
* 17 oktober Spelletjescircus Jeugd (middag) / Senioren (avond)
November 2008:
*2 november Mixdubbel Jeugd
*22 november Klaverjassen: aanvang 20.00 uur
* 30 november Sinterklaasviering
December 2008:
*21 december Kerstbrunch & Clubkampioenschappen (Jgd & Sen)
* 22 en 23 december Scholentoernooi
Januari 2009:
*4 januari Nieuwjaarstoernooi Jeugd
*9 januari Nieuwjaarstoernooi Senioren
*17 januari Klaverjassen: aanvang 20.00 uur
*31 januari Vriendschappelijke wedstrijden
gezamenlijk eten en feest
Februari 2009:
* 18 februari Gekke Tafeltoernooi Jeugd
Maart 2009:
* 7 en/of 8 maart Uitje Jeugd & Senioren naar NK
April 2009:
* 5 april Mixdubbel Senioren
Mei 2009:
*9 mei Klaverjassen: aanvang 20.00 uur
* 24 mei Vroco Licentietoernooi
Juni 2009:
* 13 juni Klaverjassen: aanvang 20.00 uur
* 27 juni Jaarfeest
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(op

uitnodiging),

Jeugduitje voor jeugd t/m 17 jaar
UITNODIGING

Docos Klaverjasavond
Zaterdag 6 september 2008
Aanvang: 20.00 uur (Zaal open: 19.30 uur)
Inschrijfkosten: € 2,00 p.p.
Iedereen (dus ook niet̂leden) is van harte welkom, dus nodig gerust
vrienden en vriendinnen uit!
We spelen die avond in 3 ronden op Rotterdamse wijze, met
verschillende maten tegen verschillende teams om de Docos-KlaverjasWisselbeker.
Je kunt je inschrijven door je op het bord bij Docos in de zaal aan te
melden óf door een mail te sturen naar: evenementen@docos.info.
Bij inschrijving per mail ontvang je een bevestiging hiervan.
PS. Als je (onverwacht) tóch niet mee kunt doen bel dan s.v.p. even om
je af te melden: 06 - 5230 7820.
Hopelijk tot zaterdag 6 september 2008!

Peter Milikan,
namens de Evenementen̂Commissie.

Beste Allemaal,
De vakantie zit er weer bijna op en het tafeltennisseizoen gaat weer
bijna beginnen! Om het nieuwe seizoen in te luiden, willen we graag iets
leuks met z’n allen doen op vrijdag 5 september van 16.30 uur tot
ongeveer 20.30 uur.
We verzamelen eerst bij Docos in de kantine. Daar maken we kleine
groepjes waarmee we een speurtocht zullen doen in het Panbos. Als we
weer terugkomen bij Docos eten we ter afsluiting gezellig
pannenkoeken met elkaar.
Wij hebben er heel veel zin in en hopen dat je dit uitje met ons wilt
beleven! Je kunt je dan vóór dinsdag 2 september aanmelden per mail:
evenementen@docos.info, of telefonisch bij Sonja: 06 51 82 05 36. De
kosten zijn € 1,- per kind.
Groetjes namens de EvenementenCommissie,
Sabrina Mac Mootry

Begeleiding jeugduitje
Beste Allemaal,
Zoals u in de uitnodiging aan uw kind heeft kunnen lezen, organiseren
wij een uitje op
vrijdag 5 september, in de vorm van een speurtocht en het
gezamenlijk eten van pannenkoeken.
Om deze middag/avond goed te laten verlopen, hebben wij ouders
nodig om de groepjes met de auto naar het Panbos (Katwijk) te rijden
en de speurtocht te begeleiden.
Ook hebben we pannenkoekenbakkers nodig, die ervoor zorgen dat de
kinderen bij terugkomst kunnen aanschuiven als de groep weer
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compleet is. Het lijkt ons dan het handigst dat de pannenkoeken van te
voren worden gebakken, zodat deze bij Docos in de magnetron
opgewarmd kunnen worden. Maar we hebben in onze keuken natuurlijk
ook de mogelijkheid om ter plaatse de pannenkoeken klaar te maken,
als daar uw voorkeur naar uit gaat.
Als het u leuk lijkt om bij dit evenement te helpen, laat het ons dan
svp uiterlijk
vóór 2 september weten per mail: evenementen@docos.info, of
telefonisch
bij Sonja: 06 51 82 05 36.
Wij hopen dat we samen met u kunnen zorgen voor een gezellige
‘seizoensopening’!
Met vriendelijke groet namens de EvenementenCommissie,
Sabrina Mac Mootry

Teamindeling senioren
SENIOREN - LANDELIJK:
Dames 1 (Dames 1e Divisie):
3242203 Saskia van der Gugten
3332391 Sabrina Mac Mootry
3315022 Sandra Timmermans
3167893 Yu Ling Wu

Heren 1
(Heren 2e Divisie):
3167877 Ed van den Berg
3056084 Steven van den Berg
2985638 Jacco Schoone

SENIOREN - AFDELING:
Team 2 (1e klasse):
3500164 Marcel Does
1272058 Wim Jägers
3310307 Jelle Schreurs
3309958 Frank Witkam
Team 3
2308585
2217938
3420495
2050962

(2e klasse):
Jan Dorrepaal
Peter Milikan
Robert Pont
Sebastiaan Veijgen

Team 4 (3e klasse):
2250635 John Tendeloo
3097705 Frank Tinkelenberg
3242601 Jaap Vergouwe
3534595 André Wiersma
Team 5
3506071
3602128
3118925
3418896

(3e klasse):
Fadil Bibuljica
Frank van Haarlem
Marise Kasteleyn
Martin Thelen

Team 6 (3e klasse):
3823928 Jan Hendrik Abbink
0817855 Sjon van Santen
3056995 Henk van der Steen

Dames 2 (Dames 2e Divisie):
2713641 Claudia Fijlstra
3427861 Nadia Huizer
3056026 Willemien Kasteleyn
2596235 Susan Vernooij

Heren 7
3643467
3645760
0177378
3754048

Dames 3 (Dames 3e Divisie):
3308588 Ingrid Hoek
2938770 Ellen Hoogervorst
3818915 Andrea Ladewig
3321625 Pleuni van der Meer
2444153 Sonja Riemersma

(3e klasse):
Tjerk Buikstra
Ron Goedman
Jos Nieuwenburg
Peter Plandsoen

2938770 Ellen Hoogervorst
3164934 Cor Prins
3427845 Henk van der Reijden
Team 9 (5e klasse):
3351531 Patrick Beekman
3600029 Alexander Bouman
3373020 Yüksel Karakurt
3729506 Richard Klinkenberg
Team 10 (5e klasse):
2714192 Fred Heuzen
1887992 Hans Hoogstraten
1888053 Jan van der Linden
2628244 Chris Olivier
Team 11 (5e klasse):
3242863 Rob Devilee
3323871 Johannes Osterloh
3535525 Albert Termeulen
Team 12 (5e klasse):
3729433 René Vink
0777128 Wim Vreeburg
3205722 Nico van Wijk
Team 13 (5e klasse):
3309398 Stijn van Cuijk
3840093 Albert van Es
3538222 Cees Haasnoot
3206833 Hans Kreder
Team 14 (5e klasse):
0253491 Jan Kop
1888087 Hugo Reeuwijk
3274983 Monique Zwarts

Team 8 (4e klasse):
3474363 Ite Christiaans
3332529 Peter Hartevelt
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Team 15 (5e klasse):
1037814 Leo van Broeckhuysen
3351549 Wout Meelis
2843030 Bram Owel
1934406 Cees van Valkenburg
Team 16 (5e klasse):
3275785 Chris Gübler
3427772 Cor Labrujère
3352121 Paul van Putten
3332511 Murk van Weerlee
Team 17 (5e klasse):
0177077 Nico van Cassel
3777672 Frank Lequin
0177548 Piet van der Staak
0177572 Wim van Stigt
Team 18 (6e klasse):
1272074 Loes Bik-Kok
1272074 Ria van Cassel
3310250 Linus Hensing
2323624 Hans Rijsbergen

Duo 4
(6e klasse):
2633859 Sam Anes
3539090 Hans Gijsman
Duo 5
(6e klasse):
3505643
Frans
3505708 Hub Sillen
Duo 6
3427811
2869816
2869117
3309966

Teamindeling jeugd
Haas

(6e klasse):
Ronald Nieboer
Jan Los
Ferry Veijgen
Maarten Witkam

Duo 7
(6e klasse):
3726126 Ton van Berkel
3726134 Richard Blijdenstein
Duo 8
3825768
3777737
3825988
3803693
3803708

SENIOREN - DUO:
Duo 1
(5e klasse):
3598882 Yolanda Bloemen
3427772 Cor Labrujère

(6e klasse):
Edwin van Gent
Michel Nelwan
Marcel Roggeveen
Remco Teegelaar
Henk de Wilde

JEUGD - LANDELIJK:
Meisjes 1 (Meisjes Landelijk A):
3759349 Edina Bibuljica
3602136 Selma Bibuljica
3427714 Melissa de Bruin
3602144 Ariana Sarmastzada
Team 1 (Jongens Landelijk A):
3474355 Joris Bruijning
3420110 Joey van Elswijk
3498870 Max Verberg
Team 2 (Jongens Landelijk C):
3704467 Patrick Bruijne
3467772 Thomas Bruijning
3643467 Tjerk Buikstra
JEUGD - AFDELING:
Team 3 (Promotieklasse):
3564744 Matthijs Apperloo
3777745 Kento Nomura
3578052 Romy Vastenburg

Team 6
3777517
3801900
3777915

Team 7 (Pupillen C):
3787538 Shanti Balak
3777834 Anouk Teegelaar
3777876 Lotte de Wilde
Team 8 (Pupillen D):
3825776 Michael Bultena
3777525 Thijs van Dorp
3842029 Vanya Klinkenberg
3777800 Wouter Spaans
Team 9 (Pupillen D):
3847134 Cedric Flanegin
3847118 Shen Flanegin
3863952 Thimon Eliazer

3645825 Edwin Westdorp
3506097 Johan Bosman (Res.)
Team 4 (3e klasse):
3727245 Max Lagemann
3801950 Thijs Lameij
3726087 Niek Potharst

Duo 2
(5e klasse):
3332579 Kaya Demirdas
3577399 Rabea Endres

Team 5 (4e klasse):
3830535 Robin Konings
3777795 Tim Schüller
?

Duo 3
(5e klasse):
3800302 Jonathan Faydi
3777884 Leon Wichers
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(Pupillen B):
Chiel van Dorp
Samuël Klinkenberg
Mischa de Zwart
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Schafeltennis
Zondag 28 juni heb ik meegedaan aan het eerste NK Schafeltennis,
dat is dus half schaken en half tafeltennis.
Op een schaaksite zag ik dat het ook al tafelschennis genoemd werd.
Ik ben al een heleboel jaren een enthousiaste schaker. Speel al jaren
landelijke competitie (al zegt dat niet zoveel als bij tafeltennis), ga
naar toernooien enzovoort.
Het was me al vaker opgevallen dat er veel schakers zijn die een aardig
potje kunnen tafeltennissen en ik vond dan ook dat er eigenlijk wel
eens een schaaktafeltennistoernooi georganiseerd mocht worden,
maar om dat nou zelf te gaan doen, dat ging me toch ook wel weer wat
ver.
Gelukkig was er dit jaar opeens iemand in Amsterdam met hetzelfde
idee en die voerde dat idee ook nog uit.
Het toernooi werkte als volgt. Elke ronde werd je geloot tegen een
tegenstander en daar speelde je 4 tafeltennisgames tegen en twee
schaakpartijtjes met elk vijf minuten bedenktijd.
De schaakpartijen telden dubbel zodat er per ronde 8 punten te verdelen waren. In totaal werden er zeven ronden gespeeld
Van te voren hoopte ik stiekum dat ik misschien in de top-10 zou kunnen eindigen, maar dat viel toch behoorlijk tegen.
Dat wist ik eigenlijk al toen ik het deelnemersveld zag, bij het schaken
was ik iets van 10e of 12e geplaatst maar bij tafeltennis ± 50e van de
72.
Er deden een paar topschakers mee waaronder zelfs een Grootmeester, Dimitri Reinderman, en een Internationaal Meester , Twan
Burg en toptafeltennissers kende ik niet van naam, maar er schijnen 8
mensen uit de top 200 van Nederland meegedaan te hebben.
Uiteindelijk won ik 10 van mijn 14 schaakpartijen en 9 van mijn 28 tafeltennisgames hetgeen leidde tot 29 uit 56.
Rampzalig was mijn 4e ronde tegen Bram van den Berg die uiteindelijk
tweede zou worden. Ik was zijn ideale tegenstander, want hij speelt
zowel met tafeltennissen als schaken 1 klasse hoger.
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Met tafeltennis won hij de eerste twee games netaan (14-12 en 12-10)
maar werd het uiteindelijk toch 4-0 voor hem en met schaken werd ik
twee keer kansloos van het bord getimmerd.
8-0 dus.
Daarna tegen Leidse schaker Harry van Vliet, die geen clubtafeltennisser is maar toch aardig tegen een bal kan slaan, een tikje onterecht
alle vier mijn games gewonnen en met schaken 2-2.
Ook nog een wedstrijd gespeeld tegen een 'echte tafeltennisser' ik
weet niet welke klasse hij speelde maar in elk geval heel veel hoger dan
ik. Hij probeerde me nog een beetje te helpen, ballen een beetje makkelijk aangeven, maar kansloos bleef het. Gelukkig was het schaken dan
weer andersom, dus 4-4, een uitslag die wel vaker genoteerd werd.
Wat ook wel grappig was dat je vaak helemaal niet wist hoe je je
tegenstanders moest inschatten. Zo moest ik in de laatste ronde tegen
een jongen die er heel professioneel bij stond en heel moeilijk stond te
serveren. Toch kwam ik heel makkelijk op 6-0. Hij gaf me expres 6
punten cadeau om het nog een beetje leuk te houden, dacht ik. Wel
arrogant vond ik en hij was ook te ver gegaan want ik won de game met
11-8.
Toch gaf hij me de tweede game weer 6 punten cadeau en toen begon
ik toch wel te twijfelen over zijn niveau. Toen ik ook deze game won en
hij kwaad wegliep was het me duidelijk dat hij gewoon niet beter kon.
Uiteindelijk won hij wel de volgende twee games en deelden we ook de
punten op het schaakbord. Toen heb ik toch maar even gevraagd wat
voor klasse hij nou speelde in beide disciplines.
Was hij nou een 'echte schaker' of een 'echte tafeltenisser'? Het
bleek dat hij derde klasse tafeltennis speelde( zelf ben ik net gedegradeerd naar de vijfde) en een rating van'2000iets' had, dus iets
lager dan ik.
Alles bij elkaar was het toernooi een groot succes. Leuke sfeer, lunch
erbij, veel deelnemers. Als het volgend jaar weer gehouden wordt doe
ik zeker weer mee
Albert Termeulen
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Tropical party
Afgelopen zaterdag was er een barbeque en beach party bij Docos.
EtenEr werd eerst lekker gegeten door de mensen. Ik heb biefstukjes,
speklappen, sate, kip, salades, stokbrood enz. voorbij zien komen in
grote getalen. Ik heb geen klachten gehoord en op de wc stonk het
verder ook niet dus ik neem aan dat het eten goed gesmaakt heeft!
Het enige minpuntje volgens Antoinetti was dat vegatarische hamburgers niet vegatarisch waren! We zullen het echter nooit te weten komen. Nadat iedereen lekker had gegeten werd er een limbo dansen
kampioenschap op touw gezet. Jong en oud deden hieraan mee en
waren allen heel fanatiek. Iedereen wilde het eerste Docos Limbo kampioenschap op zijn naam zetten! Soms werd er nog wel eens getwijfeld
zodat je bij de 2 dames ziet, maar na wat overlegd te hebben werd er
dan toch een poging gedaan. Tja wat moet ik erover zeggen.... je kan
niet overal goed in zijn! Nee hoor dames, jullie hebben inzet getoond
en dat is het belangrijkste bij limbo dansen! Wat mij wel opviel was
dat de dames van ik zal maar zeggen "middelbare leeftijd" erg goed
waren. Ik weet niet waardoor het komt. Ofdat het de ervaring en souplese is die ze hebben, of dat ze wisten dat het limbo dansen eraan zat
te komen en ze heel lang geoefend hebben. De toppers in het grote
(met voornamelijk mannen) deelnemersveld waren voor mij toch wel
Saskia, die je hier rechts een goede poging ziet wagen, en Suus die
zich helemaal gaf zoals je links ziet. Fantastisch toch!!?? Ik vind dit
limbo kampioenschap toch wel een top moment hoor. Ik denk dat met
name onze spelers van Heren 2, Jelle en Marcel er erg van genoten
hebben want die hielden een oogje in het zeil vanuit de cocktailbar
waar zij geregeld de drankjes verzorgden! Misschien heb ik nog wel
een goed idee voor de organisatie voor een eventueel volgende keer.
Dat is dat er misschien aan Marcel uitgelegd moet worden dat het niet
de bedoeling is dat hij dan Nieuw_tenue_2zelf die hele fles Baco
achterover moet slaan. Ach ja een kleinigheidje hou je altijd. Na het
limbo dansen was er ook nog een bingo/lotto. Ik weet niet alle winnaars
meer maar ik geloof dat Steven van de Berg 3 of 4 keer een prijs is
weesten ophalen (hopen dat dat een voorbode is voor de competitie).
Hierdoor heeft heren 1 gelijk nieuwe shirts te pakken zoals je op de
foto ziet. Ik denk wel dat er eerst nog wat getraind moet worden
voordat de shirtjes echt passen want nu zaten ze nog een klein beetje

te strak!!! Na de lotto/bingo ging de groep Bassta (die nog niet zo lang
geleden op radio 538 te horen waren, waar ze probeerden om in het
voorprogramma van Guus Meeuwis te komen maar helaas 2de werden)
weer verder met spelen. Dit was een groot succes want het is een
steengoede band. Zoals je ziet werd er dan ook uitbundig gedanst op
hun muzikale noten. Hoe later op de avond hoe gezelliger het werd! Er
werd ook nog ff gezongen voor Sabrina die om 12 uur jarig was! Ik zal
verder de foto's voor zich laten spreken want de kleine details weet ik
toch niet meer. Ik wil alleen mijn mooiste moment nog even kwijt. Mijn
mooiste moment is het tijdstip waarop de moeder van Melissa mij kenbaar maakte dat ze voor mij komend seizoen voor alle thuis wedstrijden een bed klaar heeft staan! Dat is toch top! Ontmoet je elkaar
voor het eerst, krijg je gelijk een bed aangeboden. Dat is nou gastvrijheid ten top van de vereniging Docos! Zo hoort het. Nu wens ik jullie
verder veel plezier met de foto's!
Groetjes, Jacco

Ik ben al zo’n beetje dertig jaar enthousiast lid van onze mooie
vereniging en trouwe bezoeker van de DOCOS-feesten. Vroeger zat ik
regelmatig in het organisatiecomité; dan ga je op een wat
beschouwende manier naar zo’n feest. Hoe zou het dit jaar zijn?
Na een barre fietstocht uit Noordoost Oegstgeest met een felle
westenwind tegen kwam ik hijgend aan. Gelukkig kwam ik gelijk Sheila
en Yu Ling tegen en was ik mijn vermoeidheid op slag kwijt. Wat direct
opviel was de grote hoeveelheid mensen. De reclamecampagne tijdens
de zomercompetitie heeft duidelijk succes opgeleverd. De barbecues
branden al. Een georganiseerde vleesafgifte, kortom niet vechten voor
je vlees, een geruststellende gedachte. Nog even terecht gewezen
door Ferry die geen vlees op de vegetarische barbecue duldde. Ik heb
daar moeite mee, ik vind een worst is een worst en daar mag je niet
mee knoeien. Begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen vegetariërs
maar tahoe hoort in blokjes en niet in hamburgervorm. Gelukkig kon ik
Tim, de vrolijke vriend van Sandra nog net op tijd wijzen hoe we bij
DOCOS met vriendinnen om gaan, anders had Sandra alle biefstukken
om moeten draaien.
Op de een of andere manier heb ik waanzinnig veel mensen gesproken.
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DOCOS-leden die je eigenlijk anders weinig spreekt, André, Jan, Cees,
Wim noem maar op. Jelle en ik probeerden Cees nog even lid te maken
van de club van vijftig, maar Cees bleef standvastig. Oud DOCOS
leden als Cees en Jeanet, elk jaar terugkomend voor de barbecue.
Kennis gemaakt met een aantal nieuwe mensen, bijvoorbeeld Karlijn, de
vriendin (ook uit Oegstgeest) van Marcel mijn nieuwe teamgenoot.
Mensen van andere clubs, Dick Hoogendam waar ik vroeger mee
trainde maar die nu bij Play Fair speelt. Nou ja teveel om op te
noemen.
Het was een goed idee de band in de kantine op te stellen. Daardoor
was het lekker vol en erg sfeervol. Een goede band ook die de mensen
tot groot enthousiasme aanzette. Het dak ging er net niet af. Even
rustig een cocktailtje in de zaal was ook okay. Een geinig aangeklede
tropical bar. Hier is een klein puntje van kritiek op zijn plaats. Mensen
die mij kennen weten dat ik mijn cocktails “shaken” en “not stirred” wil.
Ik miste de shaker en de daarbij behorende barkeepercapriolen.
Gelukkig compenseerden Saskia en Sandra dat met een extra slokje
Safari om mij rustig te houden. Normaliter geef ik vrouwen onder de
twintig en boven de dertig geen billenkoek.
Tussendoor werden nog even de kampioenen van het afgelopen seizoen
in het zonnetje gezet. Na mijn kampioenschap en de promotie heb ik
mijn trainingsarbeid weer geïntensiveerd om mijn jonge teamgenoten
(gemiddeld zo’n twintig jaar) niet in de steek te laten. Het slankste
team van Nederland, ik ben een van de diksten.
Daarna gebeurde er iets wat voor mij een bijzondere ervaring is. Ik
won zowaar een prijs in de DOCOS loterij. Gekkenhuis. Ik moet
bekennen dat ik het winnende lot van Cees had gekregen omdat hij
eerder weg wilde. Ik heb de prijs (haring en makreel) schuldbewust
weggegeven aan Sonja; haar kinderen houden erg van vis. Anders kan ik
niet meer zeggen dat ik nooit iets win.
Daarna was het tijd voor de fietstocht terug. De wind was gaan liggen,
een zwoele tropische nacht.
Kortom, een bijzonder geslaagd feest. Top.
Wim
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Sudoku
-Sudoku wordt gespeeld op een veld van 9x9 vakjes, verdeeld in
blokjes van 3x3 vakjes
-Een Sudoku begint met enkele reeds met nummers ingevulde vakjes
-Het doel van de Sudoku is alle lege vakjes te vullen met de getallen 1
tot en met 9 (1 getal in ieder vakje) volgens het volgende principe:
ieder getal mag slechts 1 keer in iedere rij, kolom of blokje voorkomen.
Veel puzzelplezier!

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

Yu Ling Wu:
wedstrijdsecretaris senioren
wedstrijdsecretaris@docos.info
tel. 06-48188617
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
Sebastiaan Veijgen:
Jeugdzaken, wedstrijdsecretaris 2182 XP Hillegom
tel. 06-14266672
jeugd en training
jeugdzaken@docos.info
Sonja Riemersma:
training@docos.info
Jeugdevenementen
Luchtmansplein 31
Golfstroom 6
2332 PR Leiden
2221 XM Katwijk
tel. 06-40256097
tel. 06-51820536

Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624
Jeugd recreatie: € 21,25
Jeugd competitie: € 25,25 per kwartaal
Senioren competitie: € 36,50 per kwartaal
Senioren recreatie: € 29,50
Sport overdag: € 22,25 per kwartaal of € 2,60 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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