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Van de voorzitter
Een mooi initiatief, al jaren geleden genomen, is het Groot
Rijnlandtoernooi. De toevoeging Groot is niet om aan te duiden dat het
om een heel groot toernooi gaat, hoewel … toch zo’n 100 deelnemers
schat ik, maar dat het gebied ook rustig Den Haag mag omvatten. Zo
doet Salamanders ook mee. Voor recreatiespelers zoals ik is het vooral
prettig dat tussen het competitie einde begin april en de nieuwe start
eind september er iets tussen zit. Natuurlijk je kan ook op
maandagavond wat trainen, maar de echte uitdaging zit toch in
wedstrijden. Voor deze zomerse periode is het voor mij wel prettig om
in duo verband te spelen, al moet ik er voor de gewone competitie nog
niet aan denken. En zo speelde ik vrijdag 28 mei voor het eerst sinds
weken weer eens een wedstrijd en merkte dat de weken rust mij
gemakzuchtig hadden gemaakt. Dankzij de organisatie van Sebastiaan
en Ferry kan ik de komende weken er weer actief tegen aan. Dank
daarvoor. En dan … eindfeest en … de algemene ledenvergadering!
Ai en dan nu mijn fout van de vorige maand: een verkeerde
datum genoemd voor de ALV, de algemene ledenvergadering. Streep
die datum door in je agenda, want je had die natuurlijk direct ingevuld.
De nieuwe datum schrijf ik daarom met hoofdletters: DINSDAG (dat
is gebleven) 30 JUNI 2009. Om 20:00 uur hoop ik je aan te treffen.
In dit clubblad daarom de nodige aandacht daarvoor. En na afloop
toosten we op het nieuwe seizoen … en de aanstaande vakantie! Tijdens
de ledenvergadering aandacht voor de voortgang rond het Huis van de
Sport, consequenties van aanschaf van een defibrillator, verandering
registratie competitiewedstrijden en voortgang beleidsplan. En … we
kunnen nog twee nieuwe bestuursleden gebruiken. Daarom nog één keer
de juiste datum: tot dinsdag 30 juni 2009!
Onze erevoorzitter Henk Huijing zal zeer waarschijnlijk voor
het eerst in jaren niet aanwezig zijn tijdens de ALV. Henk heeft op
bewonderenswaardige wijze het lopen opnieuw opgepakt nadat een deel
van zijn been najaar 2008 geamputeerd is. En op zijn hoge leeftijd van
91 jaar heeft hij dat lopen ook nog voor elkaar gekregen! Dochter Rick
Rijsbergen, samen met man Leo actief bij Tafeltennis Overdag, meldde
mij trots dat haar vader sinds half april Leythenrode verlaten heeft
en weer een eigen kamer met zijn eigen spullen betrokken heeft in Het
Hofflant Huys in Voorschoten. Henk een goede tijd toe gewenst en …
tot ziens!

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering Docos tafeltennis
Datum
: dinsdag 30 juni 2009
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 3 juli 2008
Jaarverslag 2008 – 2009
Financieel jaarverslag 2008 – 2009
Verslag van de kascommissie
Benoeming nieuwe bestuursleden pauze
Consequenties aanschaf defibrillator
Verandering registratie wedstrijden, NAS, extra taak captains
Begroting 2009 – 2010 en vaststelling contributie
Benoeming kascommissie en commissie van beroep
Rondvraag en sluiting

Toelichting: het Jaarverslag is te vinden in de Looping Driver van juni
2009 evenals het verslag van de ALV juli 2008. De vergaderstukken
bij de agendapunten 5 en 10 zijn vanaf 18 juni op te vragen via het
mailadres: secretaris@docos.info. Vanaf deze datum liggen ze
bovendien ter inzage in de bestuurskamer.
Bij punt 7: Sabrina Mac Mootry, Sonja Riemersma en Steven van den
Berg stoppen met hun bestuursfunctie. Er zijn daardoor vacatures en
het bestuur heeft de intentie dat de taken van nieuwe bestuursleden
vooral betrekking hebben op sponsoring en evenementen. Ron Goedman

Wim Vreeburg
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heeft vanaf februari de uitvoerende werkzaamheden van
wedstrijdsecretaris
Yu Ling Wu tot onze tevredenheid overgenomen. Ron is bereid om dit
op dezelfde wijze te continueren, dat wil zeggen zonder deel uit te
maken van het Docos bestuur. Het bestuur is bereid om hieraan mee te
werken onder de voorwaarde dat het wedstrijdsecretariaat in het
bestuur geborgd is. Sebastiaan Veijgen, aftredend maar ook
herkiesbaar, is bereid om naast Jeugdzaken tevens de coördinatie van
de wedstrijdsecretaris op zich nemen en dit af te stemmen met Ron
Goedman. Ook Ria van Cassel en Ferry Veijgen zijn aftredend en
stellen zich wederom herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich tot het
begin van de vergadering melden bij de voorzitter of de secretaris.

1. Algemeen
In het bestuur zijn Yu Ling Wu als wedstrijdsecretaris en Sonja
Riemersma voor Jeugdevenementen dit seizoen nieuw aangetreden.
Zoals bekend is Yu Ling per 1 februari verhuisd naar Groningen. Met
Ron Goedman konden wij een goed werkende afspraak maken voor de
tweede helft van de competitie. Op momenten dat Ron naar het
buitenland afreist, is Wim Jägers bereid hem waar te nemen.
Daarnaast wilde Ron geen bestuursfunctie maar alleen de uitvoerende
taak inclusief lidmaatschap van de competitiecommissie. Contact
tussen Ron en het bestuur is de afgelopen maanden via de voorzitter
gelopen. In de loop van het jaar is aan Sonja de vraag gesteld of zij de
samenstelling van de Looping Driver vanaf augustus / september van Yu
Ling wil overnemen. Sonja is daartoe bereid, maar zij legt dan wel haar
huidige bestuursfunctie neer.
Nadia Huizer is weer een prima

secretaris gebleken. Ria van Cassel heeft ouderwets degelijk het
gebouw en de bar gemanaged. Ferry Veijgen heeft niet alleen de
contributies bijgehouden, maar ook de gehele financiële administratie.
Sebastiaan Veijgen kan terugkijken op een succesvol jaar met de
jeugd. Sabrina Mac Mootry heeft zich wederom met enthousiasme
gericht op de evenementen en Steven van den Berg op de Sponsoring
met de werving van Flynth als belangrijk resultaat. Maandelijks zijn er
bestuursvergaderingen geweest.
In december zijn we opgeschrikt door het overlijden van Hans
Gijsman. Nadat Hans tijdens de training op dinsdagavond 9 december
een hartstilstand heeft gekregen. Ondanks een voorbeeldige
reanimatie is het uiteindelijk niet gelukt om Hans weer volledig tot
leven terug te brengen. Veel leden zijn aanwezig geweest bij de
begrafenis op oudejaarsdag en de condoleance. Tijdens het
Nieuwjaartoernooi hebben we met een minuut stilte Hans als
vereniging herdacht. Zoals gemeld was bij Hans de reanimatie in
eerste instantie geslaagd uitgevoerd. Dit heeft opnieuw onze aandacht
opgeëist om in navolging van Avanti als vereniging een defibrillator aan
te schaffen. Piet van der Staak heeft daarvoor al een aantal keren
gepleit. De club van vijftig is bereid om het apparaat te financieren.
Ook de fooienpot is op dat doel gericht. Naast de aanschaf betekent
dit ook het bijscholen van een groep van zo’n 15 mensen en het
opstellen van duidelijke richtlijnen. Op de ALV komen we hierop terug.
Het Huis van de Sport heeft geregeld onze aandacht gekregen.
Wethouder Witteman wenst dit ook te realiseren. De verenigingen uit
de Mors hebben zich inmiddels verenigd in een Stichting. Namens
Docos heeft Ferry Veijgen hier zitting in. Het ziet er naar uit dat dit
najaar beslissend zal zijn voor een onomkeerbaar besluit van College en
Raad, want in maart 2010 komen gemeenteraadsverkiezingen en daarna
ongetwijfeld een verandering in College en Raad. Inmiddels zijn met
behulp van de afdeling een aantal vereisten voor de nieuwe speelzaal
vastgelegd. Daarnaast zijn we eind mei verrast door het bericht dat de
Steenopslag, een deel van het terrein van het Huis van de Sport, als
één van de vier alternatieven voor een nieuw Asielzoekerscentrum is
aangewezen. Vanuit de vereniging is hier tegen bezwaar gemaakt juist
vanwege het voorstel om het Huis van de Sport te realiseren.
Afdeling West van de bond wilde het afgelopen halfjaar
schaduw draaien met het nieuwe NTTB Automatiseringssysteem, NAS.
Dat is maar in heel beperkte mate gelukt. Dit najaar zal dit wel breed
aangepakt worden. Hierop komen we terug tijdens de ALV.
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Wij zien uit naar ieders komst!
Met sportieve groeten namens het bestuur,
Wim Vreeburg, voorzitter

Jaarverslag Docos Tafeltennis 2008 – 2009
Het seizoen 2008 – 2009 voor Docos. Mooie resultaten bij de jeugd,
vooruitgang in de ledenwerving, bij de afdelingscompetitie en de
landelijke competitie vielen de resultaten wat tegen, redelijk wat
evenementen en een sponsor erbij en wat zorgen over behoud van een
aantrekkelijk clubblad. Hieronder zijn de ontwikkelingen te lezen.

Voor de komende twee jaar heeft het bestuur na raadpleging van de
ALV van vorig jaar zeer ambitieuze doelstellingen gesteld. Daar zal
volgend jaar nog hard aan gewerkt moeten worden.
1. Toptafeltennis
1.
de selectietraining bestaat uit ± 14 spelers >= 1ste klasse sen. /
>= hfd. A jeugd
2.
twee herenteams in de landelijke competitie
3.
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
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
3. Breedtesport / Recreatiesport
1.
elk jaar één extra afdelingsteam
2.
tijdige communicatie opstellingen naar captains
3.
vaste huldigingmomenten kampioenteams: kerstbrunch,
zomerfeest
4.
spelers van sport overdag behoren tot onze basisleden
5.
via e-mail wordt er contact onderhouden met de captains van de
teams
4. Evenementen
1.
10% groei per jaar in deelnemende leden
2.
meer commissieleden
3.
deelname vanuit alle geledingen
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
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3.
4.

in 2010 hebben we 230 leden
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 €
1500
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
4.
we onderhouden goede relaties met de gemeentelijke
sportwereld en de NTTB
5.
bestuur reageert adequaat op vragen van leden
10. Nieuwe accommodatie
1.
accommodatiecommissie speelt in op de ontwikkeling in het Huis
van de Sport

2. Landelijke seniorenteams
Afgelopen seizoen speelden er bij onze vereniging 5 landelijke
seniorenteams. De Heren waren met 2 teams vertegenwoordigd en de
Dames met 3 teams.
Heren 1 is in het najaar van 2008 met Ed van den Berg, Steven
van den Berg en Jacco Schoone gestart met ambitie zich te handhaven
in de 2e divisie. Helaas is dat de mannen niet gelukt. Veel wedstrijden
gingen nipt verloren waardoor degradatie een feit was. Maar in het
voorjaar van 2009 wezen de 3 mannen nog maar eens een keer dat de
3e divisie toch echt een niveautje te laag was en met vlag en wimpel
werden zij kampioen. Dit kampioenschap bleek ook tevens het afscheid
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van Ed van den Berg uit Heren 1. Zijn plaats zal worden opgevangen
door Gwénaël Hugon. Gwénaël komt uit Frankrijk en heeft daar op hoog
niveau getafeltennist. Het team wordt tevens aangevuld met een
jeugdspeler namelijk Max Verberg.
Heren 2 bestaande uit Marcel Does, Wim Jägers, Frank
Witkamp en Jelle Schreurs hebben de vrijdagavond ingewisseld voor
de zaterdagmiddag. Helaas kon Wim Jägers hierdoor zijn
coachingstaken niet meer combineren met het spelen, waardoor Dames
1 en /of 2 de tactisch aanwijzingen zelf moesten verzorgen. Helaas is
het dit team niet gelukt om dit niveau te handhaven en zullen weer een
treetje lager gaan spelen.
Dames 1 en 2 hebben elkaar het afgelopen jaar weer afgewisseld
in de 1e en 2e divisie. Door het vertrek van Yu Ling en de komst van
Merel Broers van TOGB zijn er hier en daar wat wissels geweest. In de
2e helft van de competitie was het al in het begin duidelijk dat team
helaas weer ging degraderen en team 2 kampioen zou worden. Maar dit
laatste werd nog een beetje spannend gehouden door de concurrentie
van FVT 3.
Helaas hebben er 3 dames aangegeven te stoppen met
tafeltennis. Claudia Fijlstra, Susan Vernooij en Willemien Kasteleyn.
Ook Sandra Timmermans gaat weg. Zij zal met andere speelsters een
nieuw team opstarten bij Irene in Tilburg, dit is iets dichterbij voor
Sandra. Er valt op deze manier een heel damesteam weg. Dames 1 zal
volgend seizoen starten met; Nadia Huizer, Merel Broers, Saskia vd
Gugten en Sabrina Mac Mootry.
Dames 3 speelde beide competities in de 3de divisie en speelden
goed in de middenmoot mee. Ingrid Hoek is na het najaarsseizoen
gestopt bij Docos en Pleuni van der Meer is met zwangerschapsverlof
gegaan. Naast Sonja Riemersma, Andrea Ladewig en Ellen Hoogervorst
speelde dit seizoen ook een oud bekende weer in dames 3 namelijk
Janneke de Heij. Met hier en daar nog wat invallers is het gelukt het
gehele seizoen compleet te spelen. Volgend seizoen zal Ellen stoppen
met de landelijke damescompetitie. Dames 3 zullen volgend seizoen
met z’n vieren doorgaan als Dames 2.

Sabrina Mac Mootry
Dames 2; Susan Vernooij, Nadia Huizer, Claudia Fijlstra en Willemien
Kasteleyn.
Dames 3; Sonja Riemersma, Pleuni van der Meer, Andrea Ladewig en
Ellen Hoogervorst

Voorjaar 2009
Heren 1; Steven van den Berg, Jacco Schoone, Ed van den Berg.
Heren 2; Marcel Does, Wim Jägers, Frank Witkamp en Jelle Schreurs
Dames 1; Susan Vernooij, Merel Broers, Claudia Fijlstra en Willemien
Kasteleyn.
Dames 2; Nadia Huizer, Sandra Timmermans, Saskia vd Gugten en
Sabrina Mac Mootry
Dames 3; Sonja Riemersma, Pleuni van der Meer, Andrea Ladewig, Ellen
Hoogervorst en Janneke de Heij

Heren 1; Steven van den Berg, Jacco Schoone, Ed van den Berg.
Dames 1; Yu Ling Wu, Saskia vd Gugten, Sandra Timmermans en

3. Jeugdcompetitie
Afgelopen wedstrijdseizoen begon Docos met tien jeugdteams aan de
najaarscompetitie van 2008. In de tweede competitiehelft was er een
team minder, mede door de overgang van enkele leden naar de
seniorencompetitie. Bij de afdelingsjeugdteams wisten we het gehele
seizoen geen kampioenenschappen binnen te halen.
Het afgelopen wedstrijdseizoen moesten onze eerste meisjesen jongensteam een kroon op het vele trainingswerk van de afgelopen
jaren gaan zetten. Wij hadden voor beide teams ten doel gesteld om
ze in de kampioenspoules te laten komen en ze daar zo hoog mogelijk
te laten eindigen, zelfs een landskampioenschap zien te behalen. Het
meisjesteam deed lang mee in de strijd om het landkampioenschap,
maar strandde helaas in de halve finale van de play-offs. Uiteindelijk
eindigde het team op de vierde plaats. Een hogere eindpositie had er in
gezeten, maar helaas wist het team op het ultieme moment niet de
benodigde punten binnen te halen. Desondanks een goede prestatie van
het team.
Het eerste jongensteam wist zich ook te plaatsen voor de
kampioenspoule. Helaas was de concurrentie te sterk voor het team.
Het wist zich niet in de strijd om het kampioenschap te mengen.
Uiteindelijk eindigde het team op de 7e plaats.
Ons tweede jongensteam heeft een goed seizoen achter de rug.
Greep het in de najaarscompetitie net naast het kampioenschap (1 punt
te kort), in de eerste helft wist het knap het kampioenschap te
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De samenstelling van de teams zag er als volgt uit;

Najaar 2008

behalen. Even leek het er op dat het team ook in de tweede helft naast
het kampioenschap zou grijpen, maar door hard knokken tijdens de
laatste wedstrijden wist het team knap kampioen te worden. Thomas
Bruijing, Tjerk Buikstra en Patrick Bruijne van harte gefeliciteerd en
natuurlijk ook de felicitaties voor hun coach Jaap Vergouwe. In het
bijzonder moeten we de inspanningen van coach Hans Gijsman hier
vermelden die het tweede team goed wist te inspireren. Helaas kwam
hij tijdens het seizoen te overlijden en heeft hij niet de bekroning van
zijn coachwerk kunnen meemaken.
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. Daarnaast hebben enkele
seniorleden gedurende het seizoen enkele teams gecoacht: Jelle
Schreurs, Richard Klinkenberg, Remco Tegelaar, Henk de Wilde, Hans
Gijsman, Matthijs Apperloo, Jaap Vergouwe, Peter Milikan en
Sebastiaan Veijgen. Het bestuur bedankt iedereen die gereden en/of
gecoacht heeft voor de medewerking.

Bruijne (jng kad), Thomas Bruijning (jng kad).

Door de twee tweede plekken bij de B-toernooien van Hoorn en Assen
verdiende Max zijn A-licentie bij de jongens junioren.

4. Jeugdevenementen
In september hadden we het jeugduitje gepland met een speurtocht
door het Panbos en aansluitend pannenkoeken eten bij de club. Op het
laatste moment bleek de zaal verhuurd te zijn en kon daar dus niet
gegeten worden. Achteraf bleek de datum onhandig gekozen, omdat
veel kinderen niet konden vanwege vakantie. Werven ging via het bord
in de kantine, twee maal mailronde en een aankondiging in het clubblad.
Door het geringe aantal inschrijvingen is het uitje afgeblazen.
In oktober vond de jaarlijkse Taptoe plaats. Sebastiaan heeft
met een aantal jeugdleden meegelopen.
Ook vond eind oktober het spelletjescircus plaats. Dit was wederom
een groot succes.
Eind november was het jaarlijkse sinterklaasfeest. Dit was in handen
van Sebastiaan en Louisa en is elk jaar een zeer geslaagd evenement.
In de kerstvakantie was het plan om een basisscholentoernooi op
te zetten. Veel voorbereidingen vooraf vielen compleet in het water
doordat er welgeteld twee kinderen zich op hadden gegeven. De
scholen wilden eigenlijk niet meewerken omdat er al zoveel
sportverenigingen allerlei ideeën hadden. Ze willen daar geen energie
in steken. Het is geen probleem om persoonlijk op school langs te
komen om te werven, maar daarvoor waren wij te laat. Er zijn twee
mailings uitgegaan naar alle basisscholen en vervolgens zijn alle scholen
gebeld.
Begin januari stond het Nieuwjaarstoernooi voor de jeugd
gepland. Doordat er geen hulp op die dag in de zaal kon zijn, heeft het
evenement geen doorgang kunnen vinden.
Half februari was het Gekke Tafeltoernooi. Er waren wederom weer
erg weinig kinderen ondanks de verschillende wervingsacties, maar het
ging gelukkig door.
De scholierentoernooien voor het basis- en het voorgezet onderwijs
zijn georganiseerd door Sebastiaan en Ferry.

Aan het einde van het seizoen hadden de volgende jeugdspelers van
Docos een landelijke licentie:
A-licentie: Selma Bibuljica (msj kad), Ariana Saramastzada (msj kad),
Edina Bibuljica (msj wlp), Romy Vastenburg (msj kad), Max Verberg
(jng jun: van B Æ A)
B-licentie: Melissa de Bruin (msj jun), Joris Bruijning (jng jun), Patrick

5. Ledenwerving
In samenwerking met de schoolsportcommissie van de Gemeente
Leiden heeft Docos twee tafeltenniscursussen voor beginners
georganiseerd: 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.
Deze cursussen hebben in totaal voor zo'n 10 nieuwe leden gezorgd.
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Jeugdtoernooien
In het afgelopen jaar heeft Docos een heleboel jeugdtoernooien
bezocht. Rob Westdorp verzorgde de inschrijvingen voor de
jeugdtoernooien.
Enkele van de opvallende toernooiresultaten waren van de volgende
personen:
Max Verberg: 2e plaats in B-toernooi van Hoorn en Assen
Selma en Edina Bibuljica: finale NJM in 2008 en 2009
Selma Bibuljica: Zuid-hollandse kampioen meisjes kadetten A+B
Edina Bibuljica: 2e Zuid-hollandse kampioenschappen meisjes pup. AB
Samuël Klinkenberg: Zuid-hollands kampioen jongens welpen
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Ook hebben wij diverse gymnastieklessen verzorgd voor enkele klassen
van het Stedelijk Gymnasium en het Da Vinci College.
Ledenaantallen
Overzicht ledenbestand per 31 maart 2008
Man

Vrouw

Het afgelopen jaar is het ledenaantal met 10% gestegen. De grootste
ledenaanwas was bij de jeugd, gevolgd door de oudere seniorleden (>60
jaar). Als gevolg van de grote ledenaanwas bij de recreatief spelende
jeugd is het deel van de leden dat competitie speelt, gedaald van 62%
naar 58%. Het percentage vrouwelijke leden bedraagt momenteel 21%.

Totaal

C o m p e - Recreatie Totaal C o m p e - Recreatie Totaal
titie
titie
0-10

2

8

10

0

5

5

15

10-20

16

14

30

6

0

6

36

20-30 9

4

13

11

3

14

27

30-40 13

6

19

5

1

6

25

6. Afdelingscompetitie
Aan de voorjaarscompetitie deden 17 reguliere en 8 Duo teams mee.
Onderstaande tabel geeft aan hoe deze over de competitieklassen
verdeeld waren.
Klasse

Najaar 2008 Voorjaar 2009

Hoofdklasse

0

1

1e klasse

1

0

40-50 15

5

20

1

0

1

21

50-60 23

8

31

4

1

5

36

2e klasse

1

2

4

2
5

60-

15

17

32

2

2

4

36

3e klasse

93

62

155

29

12

41

196

4e klasse

1

5e klasse

9

6

6e klasse

1

0

7e klasse

0

1

duo 4e klasse

0

1

duo 5e klasse

3

3

5

4

Overzicht ledenbestand per 31 maart 2009
Man

Vrouw

Totaal

C o m p e - Recreatie Totaal C o m p e - Recreatie Totaal
titie
titie
0-10

1

10-20

22

9

10

0

6

6

16

20

42

7

3

10

52

duo 6e klasse

20-30 10

3

13

8

2

10

23

30-40 11

8

19

4

0

4

23

40-50 13

8

21

3

0

3

24

50-60 23

6

29

4

2

6

35

60-

17

20

37

2

3

5

42

97

74

171

28

16

44
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Werden er in de najaarscompetitie nog 5 teams kampioen (teams 2, 4,
9, 11 en Duo 5) en slechts 2 degradanten (teams 7 en 18), helaas was
dit resultaat in de voorjaarscompetitie zo goed als omgekeerd: 6
teams degradeerden (teams 2, 5, 6, 9, 11 en Duo 1) en slechts 2 teams
promoveerden (teams 7 en 18).
Verder valt nog op te merken dat er wel erg veel gebruik
gemaakt is van invallers en werden er ook erg vaak wedstrijden
verplaatst. Uiteraard zullen hier legio goede redenen voor zijn maar
misschien kunnen de teams eens bekijken of het in sommige gevallen
niet beter is een “meermens” (4 of 5) team in te schrijven. Het is
namelijk niet altijd mogelijk om, bij de indeling, rekening te houden
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met alle verzoeken waardoor het risico van invallers en/of
verplaatsingen toeneemt.
In de voorjaarscompetitie is een eerste test met het nieuwe
NTTB Administratie Systeem (NAS) gestart. Hierbij kunnen on-line de
uitslagen worden ingevoerd. In de volgende competitiehelft (najaar
2009) zal een tweede test worden gedaan, waarna het de bedoeling is
om in het voorjaar 2010 volledig naar NAS over te schakelen. Meer
hierover tijdens de algemene ledenvergadering.

8. 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, Jan Dorrepaal, Sabrina Mac Mootry
(voorzitter), Peter Milikan, Max Verberg en Susan Vernooij. Voor de
klaverjasavonden zijn wij uitgebreid ondersteund door Louisa Duk. Er
zijn diverse toernooien en activiteiten georganiseerd in navolging op
voorgaande jaren.
In navolging op vorig jaar zijn ook dit jaar weer een aantal
klaverjasavonden georganiseerd. De ‘harde kern’ van ongeveer tien

personen was op alle avonden aanwezig was en net als vorig jaar werd
daarnaast het aantal deelnemers aangevuld door verschillende
personen. Het totale aantal personen dat meespeelde lag tussen de
twintig en tweeëndertig.
Ook is er dit jaar opnieuw gepoogd een aantal thema-avonden te
organiseren. Door minimale opkomst zijn deze niet doorgegaan. De
kerstbrunch (voor leden met aanhang, familie en vrienden om op die
manier de kerstgedachte met elkaar te kunnen delen), die vorig jaar
voor het eerst georganiseerd werd en dit jaar wederom gepland stond
voorafgaand aan de clubkampioenschappen, bleek op een onhandige
datum gepland. Een groot aantal van onze (top) jeugdspelers speelde
die dag een belangrijk toernooi elders in het land. De reden om te
besluiten de kerstbrunch niet door te laten gaan op dat moment, maar
om te kiezen voor een andere datum, wellicht wederom in combinatie
met
de clubkampioenschappen. De
tweede
poging
om
clubkampioenschappen te organiseren, was op een datum in mei. Een
week daarvoor kwam ons eerste meisjesteam in de halve finale en
streed om de titel van Nederland. Wederom geen goede datum om de
clubkampioenschappen te laten spelen. Wellicht kan er nog om de
clubtitel gespeeld worden in het najaar van 2009.
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 evenement op de agenda waren de vriendschappelijke
wedstrijden die dit jaar gespeeld werden door slechts ons 1e
herenteam, 3e damesteam en het 3e jongensteam. De datum bleek te
overlappen met veel eigen activiteiten van verschillende verenigingen/
tegenstanders. Helaas geen geweldige opkomst en ook een reden om
dit jaar niet te kiezen voor een aansluitend feestje.
In april is het jaarlijks terugkerende Sleutelstad
Mixdubbeltoernooi gespeeld. Er waren net als vorig jaar 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 nog
menig biertje besteld aan de bar na afloop.
De 7e editie van het Vroco-licentietoernooi werd zoals
gebruikelijk in mei gespeeld. Het aantal inschrijvingen was zesenzestig.
Ook op deze dag was de sfeer weer bijzonder goed.
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7. Sponsoring
2008/2009 was een rustig jaar voor de sponsorcommissie. Yu Ling is
verhuisd naar Groningen en Steven rondde zijn studie af. Dit
betekende dat minder uren door hen aan Docos besteed konden
worden, met als gevolg dat alleen de belangrijke werkzaamheden
uitgevoerd zijn.
We hebben een kleine bijdrage kunnen leveren aan het zomerfeest
door enkele sponsoren te regelen voor de loterij. Zo was de Wolky
Shop bereid twee tegoedbonnen van € 50 per stuk te doneren en
zorgde vishandel Harteveld ervoor dat enkele mensen gratis vis
konden gaan eten.
In December was het weer tijd voor nieuwe kleding voor de
jeugdteams. Alle vier pupillenteams zijn wederom voorzien van een
nieuw tenue door hun vaste sponsor de Bubbeljungle. Ook jongens 1
kreeg nieuwe shirts van de Wolky Shop zodat zij weer een seizoen
vooruit konden. In december zijn tevens de facturen verstuurd voor
alle reclameborden en advertenties in het clubblad.
Begin 2009 is Flytnh adviseurs en accountants bereid gevonden
Docos te sponsoren. Naast de advertentie in het clubblad hangt er nu
ook een 3 meter lang reclamebord in onze sporthal.

Het jaarfeest van Docos, tevens afsluitingsfeest van het Groot
Rijnland Toernooi is in navolging op vorig jaar op een zelfde wijze
opgezet. Er is gekozen voor een barbecue met aansluitend een feest
dat in het teken staat van Holland’s got talent. Tijdens deze avond zal
de muziek verzorgd worden door 2 dj’s. De EC heeft zich ten doel
gesteld om wederom honderd en twintig personen bij dit evenement
aanwezig te krijgen.
9. 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 niet 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 … de bakovens
uitzetten! En het buitenlicht uit. Heel belangrijk is het instellen van
het alarm. 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.

De Barcommissie
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 financiele 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 goed onder de
aandacht brengen n.l.
Het schoonmaken van de bar en de tapinstallatie
De keuken schoonmaken waarbij de frituurbakken niet vergeten mogen
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worden.
Bij het weggaan kijken of alle lichten uit zijn,ook in de kleedkamers.
ZEER BELANGRIJK is ook het instellen van het alarm, dit is in het
afgelopen seizoen nog wel eens een paar maal vergeten,
En het buitenlicht uit .
Staat het alarm niet aan en er zou ingebroken worden dan vergoedt de
verzekering niets
Met z`n ALLEN zijn we DOCOS dus laten we de
accommodatienetjes en zo schoon mogelijk houden.
Ook is IEDER LID VERPLICHT `n keer achter de bar te staan.
Wij gaan er vanuit dat in het nieuwe seizoen de leden weer alle
medewerking zullen geven om weer een goed resultaat van de bar te
behalen.
De Barcommissie

Heren 1 kampioen
Dit seizoen stond geheel in het teken van terug naar de 2de divisie.
Omdat er geen 3de man gevonden werd deed Ed ons veel plezier om er
nog een seizoentje aan vast te plakken. Het was weer even wennen in
het begin van de competitie omdat het tempo weer een stuk lager ligt
dan in de 2de divisie. Al met al was het snel duidelijk dat ons team niet
in de 3de divisie thuis hoort maar in de 2de. De voorlaatste wedstrijd
was het kampioenschap binnen en zijn we weer verzekerd van een
plekje in de 2de divisie waarin we volgend seizoen moeten gaan bewijzen
dat we daar thuis horen. Volgend seizoen zal dat wel met een ander
team zijn omdat Ed zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. We willen
hem nogmaals bedanken voor zijn inzet dit seizoen en het was een
prettige ervaring om met je in het team te spelen. Het zal volgend
seizoen weer knokken worden voor ieder punt om er in te blijven maar
we hopen dat iedereen die ons dit seizoen heeft aangemoedigd dat
volgend seizoen nog meer zal gaan doen want we hebben het nodig.
Iedereen bedankt voor een topseizoen!
Groeten,
Jacco Schoone
Ps. Ik moet ook nog vermelden dat Steven dit seizoen de race om het
kopmanschap heeft gewonnen!
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Klaverjassen
Het is leuk en aardig om als eerste te eindigen, maar ik zit gelijk ook
tegen een stukje schrijven aan. Ik zal jullie niet vervelen met allerlei
saaie cijfers maar hoop op een iets andere manier voor een bladvulling
te zorgen.
Dat ik deze keer als eerste ben geëindigd is natuurlijk niet de
verdienste van mij alleen maar ook dankzij van mijn medespelers en
tegenstanders, en misschien ook dat ik bij aankomst bij Docos altijd
eerst een bak thee naar binnen slobber, een zogenaamde slobberbak.
En dan, meestal een half uur te laat, begint het.
Het trekken van de kaarten en zien waar je terecht komt en wie
je maat en tegenstanders zijn. Met de medespelers (maten) zit het wel
goed maar de tegenstanders werken niet altijd mee getuige mijn
allereerste partij waarin ik dan ook volledig nat, gewoon kopje onder,
ging zonder daar iets aan te kunnen doen.
Maar al ras keerde het getij zich ten goede en rolde de punten
toch wat meer in mijn richting over de tafel. Nou moet ik erkennen dat
het ook weer een kwestie van geluk is, tenminste voor mij, want als je
tegenstanders het aannemen op 3 x de nel en je zit met 4 x de boer er
achter dan wordt het natuurlijk gauw duidelijk hoe de punten vallen.
Het uiteindelijke resultaat is dan ook bekend en eerlijk gezegd ben ik
er een klein beetje trots op dat ik zowel de allereerste was die de
bokaal overhandigd kreeg als ook het feit dat ik nu de eerste ben die
hem zelfs voor de tweede keer mocht winnen.
Zoals eerder gezegd wil ik toch ook mijn maten hierin betrekken
want zonder deze, en ook de tegenstanders, was ik gedoemd tot een
potje patience.
Al met al was het toch weer gezellig (4 tafels) dit ook mede
dank zij de barbezetting door Dinie en Ronald die een ieder van een
natje en droogje voorzagen.
Inmiddels kijk ik toch weer uit naar de volgend avond. Voor
diegene die deze keer niet geweest zijn zou ik willen zeggen: kom
gewoon de volgende keer en probeer dan niet een of ander smoesje te
verzinnen om weg te blijven.
Het gaat immers niet om het winnen van prijzen (gelukkig), dus
de messen behoeven niet te worden geslepen. Het was gewoon een
gezellige avond, en dat is waar het dan ook om gaat.
Tot een volgende keer.
Ferry Milikan.
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Docos-Vrocosporttoernooi
Zondag 24 mei 2009, is de 9e editie van het jaarlijks terugkerende
Docos-Vrocosporttoernooi weer gespeeld. M.b.t. de voorbereidingen
werd er ook dit jaar weer door Susan Vernooij & Peter Milikan (vanaf
zijn vakantieadres in Engeland!) nauw samengewerkt. Dagelijks werden
alle inschrijvingen en helaas ook enkele afmeldingen verwerkt en direct
neergezet op de Docos-site, zodat iedereen al een beetje kon
'voorgenieten' van zijn/haar zeer toekomstige tegenstand(st)ers.
Maar zoals al zovele malen het geval is geweest kwamen ook nu weer op
de dag zelf weer de laatste afmeldingen op het allerlaatste moment en
kwam 1 speler in de D-licentie zelfs niet opdagen, waardoor zo ongeveer het hele schema vanaf de D en lager alles snel opnieuw in elkaar
gezet moest worden. Vanzelfsprekend werd de begintijd daardoor iets
(20 min) verlaat en kon het toernooi van start gaan na een korte
speach/uitleg van Suus.
Er zijn ook nog vele foto's gemaakt door onze 'hoffotograaf' Remco
Bruijne en deze inmiddels ook beschikbaar elders op de Docos-site
Home > Foto's > 24/05 Docos-Toernooi of via het menu aan de linker
kant naar foto's en vervolgens naar 24/05 Docos-toernooi.
De (geld)prijzen welke te verdienen waren voor de 1e, 2e & 3e plaatsen
werden gretig in ontvangst genomen alsook de fotolijstjes met de prijswinnaars (met dank aan Sebastiaan & Ferry Veijgen) en natuurlijk
allemaal een dikke zoen van Suus.
In het kort samengevat komt het eigenlijk hierop neer: Iedereen
heeft het geweldig naar zijn/haar zin gehad en de organisatie kan
terug kijken op een geslaagd toernooi.
Volgend jaar alweer de 10e editie?! Onderstaand vind je alle prijswinnaars terug:
B/C-licentie (tafel 1+2):
1e Roald van der Landen (Rijnsoever)
2e Chris Walbrecht (Tempo Team)
3e John Scott (Middelburg)
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D-licentie (tafel 3+4):
1e Arthur Dukker (Phoenix)
2e Levent Akaya (Shot '65)
3e Hilair Bislip (Salamanders)
E-licentie (tafel 5+6+7):
1e Tarik Zeelenberg (Phoenix)
2e Hao Weng (Dhc)
3e Ronny Reyes (Phoenix)
F-licentie (tafel 8+9+10):
1e Tom Timmer (Alexandria '66)
2e Ed van Dorp (Sassem)
3e Ad van der Geest (Sassem)
G/H-licentie (tafel 11+12+13):
1e Riet Konst (Brandersstad)
2e Yolanda Bloemen (Docos)
3e Jean-Paul Vincenten (Pijnacker)

Nieuw leven in Groningen
Beste allemaal,
Dit was de laatste keer dat ik de Looping Driver in elkaar heb gezet.
Sonja gaat het vanaf volgend seizoen doen. Zoals jullie misschien
weten ben ik een paar maanden geleden naar Groningen verhuisd vanwege m’n nieuwe baan bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) in Assen.
Mijn verhuizing heeft een hoop veranderingen voor mezelf
teweeggebracht: m’n eerste verhuizing naar buiten de Randstad, een
nieuwe tafeltennisclub –en na een seizoen het besluit helemaal te stoppen, ja, want zo gezellig als bij Docos is het maar bij weinig clubs– m’n
eerste auto en binnenkort misschien m’n eerste huis.
M’n nieuwe baan bevalt tot nu toe goed. Het gebied waar ik werk
is noord-oost Nederland. Schoonebeek valt er bijvoorbeeld onder. Mijn
functie houdt in dat ik de metingen analyseer die gedaan worden tijdens en na het boren van een put, en daaruit opmaak hoe diep er olie
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of gas zit, of het olie of gas is, hoeveel het is en hoe makkelijk het
geproduceerd kan worden.
Aan zoiets dergelijks heb ik niet eerder iets gedaan tijdens m’n
studie, maar je krijgt bij Shell (de NAM is 50% Shell, 50% Exxon Mobil) veel cursussen om dit te compenseren. M’n eerste week was ik in
Aberdeen om het bedrijf te leren kennen. Vlak daarna had ik een cursus in Rijswijk van 4 weken lang. Hier leerden we alles over de olieindustrie, vanaf het vinden van een gas/olie-veld tot aan de productie
toe. Behalve dat het erg zwaar was (met gemiddeld 55 uur per week),
was het erg gezellig en aan die cursus heb ik ook een paar vrienden
overgehouden.
Sowieso zijn de jongeren bij de NAM erg hecht en makkelijk.
Als er een uitnodiging rondgestuurd wordt voor een bbq of avondje
naar de film, dan mag je altijd vrienden meenemen. Zo was ik een keer
door iemand uitgenodigd om mee te gaan naar de film. Hij dacht dat er
een stuk of vijf mensen gingen. Bleken we later met 25 NAM’mers in
de zaal te zitten, terwijl het begon met 2 meisjes die naar de film wilden.
Wat vind ik verder nog opvallend? Het Shell-msn systeem. Het
is vast bedoeld voor nuttige dingen, maar tot nu toe heb ik het voornamelijk gebruikt om bij te klesten met een vriendinnetje in Rijswijk
en voor lunch of koffiepauze afspraken. Verder vind ik het
buddy+coach systeem wel goed. Alle nieuwe medewerkers krijgen een
buddy toegewezen voor vragen als ’waar staat de printer’. Je coach is
iemand in je eigen discipline die al langer in het vak zit en je op technisch gebied alles leert. Veel blijkt namelijk niet in boeken te vinden te
zijn, maar het zit allemaal in mensen opgeslagen.
Opmerkelijk vind ik ook de onzekerheid die in alle metingen zitten. Je zou zeggen dat dit een exacte wetenschap is, maar er blijkt
zoveel interpretatie en onzekerheden te zijn. Tijdens een cursus zei
iemand dat je het moest vergelijken als een grote kamer, bv de zaal
van Docos en dat je daar een paar haren aan het plafond ophangt. Op
de plaatsen van die haren weet je precies hoe de zaal eruit ziet, voor
de rest niet. En met die luttele informatie ga je vervolgens uitspraken
doen over hoeveel gas/olie er in die hele ruimte te vinden is! Een lastige klus. Gelukkig heb ik een vast contract zodat ik nog voldoende tijd
heb om de kneepjes van het vak te leren!
Groetjes en tot op ‘t Docosfeest?
Yu Ling
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Bestuur Docos
Wim Vreeburg:
Voorzitter
voorzitter@docos.info
Grotiuslaan 33
2353 BS Leiderdorp
tel. 071-5892931

Ron Goedman:
wedstrijdsecretaris senioren
wedstrijdsecretaris@docos.info
Doelengracht 10
2311 VM Leiden
tel. 071-5313145/ 06 8187 8263

Nadia Huizer:
Secretaris
secretaris@docos.info
Joseph Haydnlaan 84
2324 AV Leiden
tel. 071-5769835

Steven van den Berg:
Reclame & sponsoring
sponsoring@docos.info
Leeuwenburg 87
2402 RM Alphen e/d Rijn
tel. 06-28761929
Ria van Cassel:
Barbeheer
barbeheer@docos.info
Carneoolstraat 10
2332 KB Leiden
tel. 071-5790792

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

Sabrina Mac Mootry:
Evenementen
evenementen@docos.info
Leeuwenburg 87
2402 RM Alphen a/d Rijn
tel. 06-14266672
Sonja Riemersma:
Jeugdevenementen
Golfstroom 6
2221 XM Katwijk
tel. 06-51820536

Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624
Jeugd recreatie: € 21,25
Jeugd competitie: € 25,25 per kwartaal
Senioren recreatie: € 29,50
Senioren competitie: € 36,50 per kwartaal
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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