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Van de voorzitter
Eind juni hebben we een goede algemene ledenvergadering gehouden. Lees
daarvoor het verslag. Volgende maand kom ik op bestuursacties naar aanleiding daarvan terug. En dan na die vergadering: vakantie. Hoewel, de
maandagavonden waren bij Docos druk bezet. Een
mooie augustus maand voorbij en de scholen beginnen weer … het nieuwe tafeltennisseizoen komt er
aan! Bij Docos start het seizoen voor mij de laatste
vrijdag van augustus met het Leidse sportcafé, en
gelet op het intensieve gebruik van de in ere herstelde tap, is het woordje café terecht. Dank aan
Nico voor de organisatie en Joop, Yolanda, Astrid,
Hans, Ellen, Selma en Ariana voor de bediening. Het
gaat om een ontmoeting van Leidse sport, bedrijven, gemeente en pers. In
eerste instantie ontmoet ik vooral dorstige kelen. Daarna ontmoet ik Cees
Aschman, van Diok en voorzitter van de Stichting Huis van de Sport. Hij
spreekt iedereen enthousiast toe: “het Huis van de Sport komt er, daar is
geen twijfel over mogelijk, en laten we overal zeggen dat ook de geplande
IJsbaan er gaat komen!” Zo, dat weten we, toch hou ik voor de zekerheid
over het doorgaan dit najaar de berichten in gaten en neemt Ferry deel
aan de besprekingen om mede te bewaken dat er een nieuwe zaal van minimaal dezelfde omvang komt. Dan wijst Piet van der Staak mij op een bezoeker die zo’n 45 jaar geleden nog lid van Docos was, Lodewijk Kallenberg.
Na Docos verlaten te hebben is hij eerst bij Scylla gaan spelen, maar is hij
vooral bij tennis, Unicum, actief geworden. Uit het nieuws weet ik dat hij
in Leiderdorp woont, naast hoogleraar wiskunde in Leiden ook een prominente rol speelt binnen de tennisbond en binnen de Drie Oktobervereniging. We praten na 45 jaar weer met elkaar en omdat we beide op de fiets
gekomen zijn, fietsen we samen naar Leiderdorp. En dan blijkt dat Lodewijk al jaren op nog geen 100 meter van mijn huis woont…It’s a small world
afterall.
Laat ik mij nu maar voorbereiden op het nieuwe seizoen. Na vijf jaar (!)
schaf ik een nieuw batje aan en vermoed ik, dat dit wennen wordt, die oude
was zo lekker “dood”… Ik ga het de komende competitie ervaren. Een competitie die voor ons allen weer wat anders brengt. Het digitale tijdperk.
Via een website zullen wij direct na de competitiewedstrijd de diverse
speelresultaten doorgeven en intussen niet vergeten om ook het papieren2

formulier goed in te vullen. De captains’ meeting gaat hier nadrukkelijk
aandacht aan besteden. Dan de geplande wedstrijden … voor mij ook op
taptoe avond vrijdag 2 oktober! Maar voor de jeugd en de landelijke teams
is het nog erger: op 3 oktober! Laat ik dat maar niet aan Lodewijk Kallenberg vertellen. Ieder, ondanks dit soort ergernissen, een mooi en succesvol
seizoen toegewenst!
Reageren? Voorzitter@docos.info

Wim Vreeburg

Column van Ton Mantoua
Handdoek als stilte-attribuut
Op de automatische piloot pakken geoefende tafeltennissers hun sporttas
in. Zonder er diepzinnig over na te denken, weten ze exact wat ze nodig
hebben. Mochten er onmisbare zaken in de tas ontbreken, dan waarschuwt
een mini-alarmbel dat er iets niet klopt. De
eerste minuten na vertrek van huis
blijft een irritant zoemend geluid protesteren.
Het bat, dat is duidelijk, het liefst in een
beschermhoes of maatdoos. Handdoeken,
echter, worden weggepropt op een manier
die meestal niet overeenkomt met hun status. De zweterige pingponger heeft er al
gauw twee nodig, om lichaamsafvalstoffen
gescheiden te houden van schuimend douchevocht na afloop (ooit heb ik een handdoek-loze tafeltennistweeling meegemaakt die nooit transpireerde, maar dat is heel lang geleden).
Voor de meesten onder ons hoort de handdoek tot de vaste gebruiksvoorwerpen bij training, toernooi of competitiewedstrijd. Gevraagd naar hun
handdoekgebruik, zegt het merendeel onzer collega's dat hun keus, thuis,
staande voor de linnenkast, bijna altijd valt op dezelfde vertrouwde lappen
textiel. De mens is een gewoontedier, tenslotte.
Deze zomer las ik met veel genoegen een technisch artikel over "Een mogelijkheid om je eigen reflectiemoment in te richten", met behulp van je
handdoek. Het ging over handdoeken als metgezel, als bondgenoot, als ge3

heime bodyguard, zelfs bij een bloedstollende uitwedstrijd in een
"vijandig" gezinde zaal van concurrenten. Nog blijer werd ik toen ik zag
dat Z.K.H. Handdoek door deskundigen wordt beschouwd als alternatieve
"stiltekamer", getuige de toepasselijke illustratie. U vermoedt het al, ik
heb twee favoriete handdoeken voor tafeltennisdoeleinden. In negen van
de tien gevallen sjouw ik hetzelfde paar azuurblauw-olijfgroene handdoeken mee. Voldoende om mij te troosten, zowel hoogmoed als nederigheid te
verbergen, mijn zweet op te nemen en, mits een salmonellavrije douche
aanwezig is, mijn vermoeide lijf te helpen drogen. Azuurblauw-olijfgroen?
Ik vermoed dat er meer achter die kleurkeus zit. Het heeft te maken met
een ingecalculeerde behoefte aan rustige privacy. In de kleur groen zitten
pigmentstoffen die daarvoor zorgen, zegt men. De slimme loser weet dat
hij niet zonder verdedigingsmechanismen als mediterraan zeegroen kan.
Tussen de games door heb je er recht op, dus je mag deze emotionele escape gebruiken. Vergeet het niet, de eerstvolgende keer dat "alles" tegenzit, dat je dat akelige "waar doe ik het in hemelsnaam voor"-wanhoopsidee
hebt, dat je het niet meer ziet zitten en dat je al bijna tot de noodlottige
"hoe meer ik me inspan, hoe minder het oplevert"-slotsom bent gekomen:
"De handdoek biedt de mogelijkheid om af en toe je eigen stiltekamer te
bouwen". Dit is een bijna-wetenschappelijke conclusie. Het is een volzin die
je eigenlijk niet in een clubblad verwacht. Handdoek-stiltekamerretraitebestemming, misschien brengt het enkele van ons in een dichterlijke stemming. En dat is nu ook weer niet de bedoeling, aan het begin van
het NTTB-seizoen.

Verslag Algemene ledenvergadering
30 juni 2009
Aanwezig: Ron Goedman, Jelle Schreurs, Cor Prins, Ite Christiaans, Nico
van Wijk, Sam Anes, Sophie Duindam, Nico van Cassel, Wim van Stigt, Piet
van der Staak, Henk Huijing, Frank Lequin, Ed van den Berg, Tjerk Buikstra, Remco Bruijne, Jolanda Bloemen, Wim Jägers, Astrid Hinrichs, Joop
Uiterdijk, Max Verberg, Sonja Riemersma, Sabrina Mac Mootry, Steven
van den Berg, Wim Vreeburg, Ria van Cassel, Sebastiaan Veijgen, Ferry
Veijgen en Nadia Huizer
1. Opening
Voorzitter Wim Vreeburg heet alle leden, ereleden en speciaal de erevoorzitter van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. Hij memo4

reert dat het een jaar is geweest waarin we helaas weer afscheid hebben
moeten nemen van een lid en een erelid: Hans Gijsman en Theo van Dalen.
Veel Docos-leden waren bij de uitvaartplechtigheden aanwezig. De voorzitter vraagt de aanwezigen om een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan hen.
2. Mededelingen
Sabrina Mac Mootry moet vanavond werken en zal rond 21.00 uur aanwezig
zijn
Na de pauze zullen de kampioensteams gehuldigd worden. Er zijn verder
geen afmeldingen gekomen voor deze vergadering.
3. Verslag ALV juli 2008
Frank Lequin geeft tekstuele opmerkingen door aan Wim Vreeburg en
vraagt wat een voorbeeldfunctie inhoudt.

Er vind in oktober een bijeenkomst plaats voor voorbeeldverenigingen. Wij
kunnen als tafeltennisverenging andere verenigingen ondersteunen. Maar
initiatief moet vanaf hun kant komen. Dit jaar is er actie geweest naar de
Rijnsleutels die geen jeugdafdeling meer hebben.
Frank Lequin komt terug op het rooster wie er van het bestuur aftredend
zijn en of voorzitter en secretaris tegelijkertijd mogen aftreden.

Het rooster zal geplaatst worden. Het is mogelijk dat voorzitter en secretaris tegelijk aftreden. Het bestuur mag ook iemand anders benoemen als
plaatsvervangend voorzitter.
Wim van Stigt vraagt naar het vervolg over sponsoring discussie pag. 4

De mogelijkheid om shirt met reclame te voorzien zijn niet doorgegaan. Op
dit moment zijn er geen nieuwe initiatieven.
Er zijn verder geen opmerkingen over het verslag en onder aanname van
deze wijzigingen stelt de ALV het verslag vast.
4. Het jaarverslag
Wim Vreeburg vat enkele punten uit het jaarverslag samen.
Er zijn wat wisselingen geweest van de landelijke teams. Heren 1 van de 2e
divisie naar de 3e divisie en weer terug naar de 2e divisie. Ed van den Berg
stopt in het eerste herenteam. Dames 1 en 2 hebben het afgelopen jaar
ook gewisseld door een kampioenschap in de 2e divisie en degradatie uit de
1e divisie. De meisje en jongens worden nog gehuldigd.
5

Evenementen: jammer dat de kerstbrunch niet is doorgegaan, gelukkig was
er wel een mooi eindfeest, daarnaast waren Vroco-toernooi en klaverjassen
succesvol.
Algemeen:

•
•
•
•
•

Een ledengroei en toename sportoverdag
Docos is een typische 5e klas vereniging
1e helft te weinig controle over de competitie daardoor veel boetes
Nieuw reclamebord van Flynth

Voor het clubblad is er moeilijk opvolging te vinden, ook voor de verschillende commissies is weinig animo.
Dank aan de vaste vrijwilligers; Ria en Nico van Cassel, Joop Uiterdijk, Cor
Prins, Sebastiaan en Ferry Veijgen en Wim van Stigt
Het bestuur heeft maandelijks bijeenkomsten gehad. Het wedstrijd secretariaat wordt vervuld door Ron Goedman.
Huis van de Sport (HvS):
Er is een stichting opgericht voor het HvS. Eind van dit jaar zal de gemeenteraad een onomkeerbaar besluit nemen. Ruwe planning is dat over
ongeveer 5 jaar alles
gerealiseerd is. In de huidige planning is Docos als eerste aan de beurt. Er
is een bezwaarschrift ingediend tegen de komst van een asielzoekerscentrum, alle mogelijke locaties zullen dit wel doen. Het contract voor het
clubgebouw wordt iedere 5 jaar verlengd
Wim Jägers vraagt naar de invulling van de doelstellingen.

Het plan is om de doelstellingen onder te brengen bij de verschillende bestuursleden en die een plan van aanpak te laten maken van wie, wat en wanneer.
Piet van der Staak vraagt waar het streven van behoud en werving donateurschap in terug komt.

Deze doelstelling heeft het afgelopen jaar weinig prioriteit gehad. Dit
boekjaar zijn de rekeningen nog niet verstuurd.
Wim Jägers merkt op dat hier wel winst uit te halen valt. Hij geeft tevens
aan dat als de club van 50 een rol van betekenis kan spelen hij het graag
hoort.
Ron Goedman merkt op dat er in de afdelingscompetitie geen 6 maar 7
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teams zijn gedegradeerd.
Remco Bruijne vermeld dat ook jongens 2 een nieuw out-fit en tassen met
Docos-Wolky shop heeft gekregen.
Wim Jägers vraagt naar het aan laten staan van de bakoven in de keuken.

Wim Vreeburg is verantwoordelijk voor deze verslaglegging en zijn team
voor het gebeuren.
5. Financieel Jaarverslag
In de balans is weinig ontwikkeling te zien in het eigen vermogen.
Ite Christiaans merkt op dat er in de balans bij passiva niets staat over
resultaat.

Ferry Veijgen geeft aan dat de winst verdeling deels gaat naar de aanschaf van tafels. Er is een grote verandering in het onderhoudsfonds door
het lekkend dak.
Wim van Stigt geeft aan dat hij kan overleggen met het Leidse Sportbedrijf of ze mogelijk kunnen meefinancieren.
Wim Jägers vraagt wat er aan het dak is vernieuwd.

Er zijn nieuwe stukken opgelegd.
Sophie Duindam vraagt naar de hoge contributiekosten.

Ferry Veijgen geeft aan dat tijdens het opmaken van de balans dit nog een
openstaande post was. Jaarbetalers moeten nog hun contributie betalen,
van de kwartaalbetalers is alles binnen.
Nico van Wijk vindt de verhoging van de NTTB bijdrage te hoog.

Ferry Veijgen geeft aan dat het NOC NSF is gestopt met de subsidies
naar verschillende competities en daarom wil de NTTB verhogen. Docos
protesteert tegen de bondsverhoging naar de bond toe.
Frank Lequin merkt op dat er maar weinig actie plaatsvindt voor veel geld.
Het is belangrijk dat Docos tegengas geeft naar de NTTB toe en samenwerkt met voorzitters van andere verenigingen.
Nico van Wijk geeft aan dat er op de balans geld beschikbaar is voor jon7

geren projecten, gesubsidieerd door de gemeente Leiden.

Ferry Veijgen geeft aan dat er nu onderhandelingen zijn via combinatiefunctionarissen.
Sophie Duindam merkt op dat de post gas/water/elektra is verlaagd.

Ferry Veijgen geeft aan dat dit komt door het strak regelen van de thermostaat en het consequent uitdoen van het licht, dat nog steeds beter kan.
De post onderhoud is begroot op 2500 euro maar er is maar 750 euro uitgegeven. Sebastiaan Veijgen geeft aan dat de gebruikersvergunning wel is

begroot maar niet is gebruikt. Naast een inboedelverzekering hebben we
ook een opstalverzekering gekregen, dit is al jaren vergeten. Hij geeft
ook aan dat onder de post sportmaterialen tevens trainerskosten vallen.
Deze post is dit jaar overschreden en zal volgend jaar hersteld worden via
de kascontrolecommissie. Aanvraag meer inzicht bij de kascontrolecommissie.
Nico van Wijk vraagt naar post 4870 wat houdt sportmaterialen in?

Shirtjes, batjes en individuele materialen.
Wim Jägers vraagt naar de kosten van de scheidsrechters.

Ferry Veijgen geeft aan dat de eerste divisie te weinig scheidsrechters
heeft en niet alle wedstrijden worden geleid door scheidsrechters. De
rekening van de 2e helft van de competitie moet nog komen.
Piet van der Staak vind de post boetes 4880 veel te hoog.

Ferry Veijgen geeft aan dat er in de 1e helft te laat is geconstateerd dat
teams niet kwamen opdagen of er ongeldig is ingevallen. De 2e helft is er
veel meer controle geweest en worden de boetes direct op de teams zelf
verhaald.
Sophie Duindam stelt voor dat teams borg storten om de boetes te kunnen
betalen.

Ferry Veijgen geeft aan dat Ron Goedman de boetes via het competitiebulletin krijgt en gelijk actie onderneemt naar de teamcaptains. Er zijn positieve reacties van de teams over deze werkwijze en er wordt betaald.
Frank Lequin vraagt of het mogelijk is om het clubblad elektronisch te
verspreiden voor degene die dat zouden willen. Ferry Veijgen geeft aan

dat het clubblad nu al in pdf format op de site staat. Het is mogelijk om je
voor de Looping via de post af te melden. Dit is nog niet persoonlijk aan
8

alle leden gevraagd.
Nico van Cassel stelt voor om het clubblad om de 2 maanden uit te brengen. Dan kunnen van 10 keer per jaar naar 6 of 7 keer per jaar gaan.
Frank Lequin merkt op dat je wel rekening moet houden met de reclame
inkomsten via het clubblad.
Wim Jägers geeft aan makkelijker een stukje voor de site te schrijven
dan voor het clubblad. Hij maakt meer gebruik van de site.

Nadia Huizer geeft aan te zorgen dat stukjes van de site ook in het clubblad terechtkomen.
Wim Jägers merkt op dat de balans een mooi bruto resultaat heeft.
6. Verslag kascommissie
Wim van Stigt leest verslag van de kascommissie voor en vraagt aan de
ALV om het bestuur décharge te verlenen. De ALV gaat unaniem akkoord.
Het bruto resultaat van 4600 euro wordt verdeelt in 2500 euro voor onderhoud en 1500 aanschaf tafels. De rest wordt gebruikt voor het 60 jarig bestaan van Docos in 2011.
7. Benoeming bestuursleden

• Sebastiaan Veijgen, Ferry Veijgen en Ria van Cassel zijn dit jaar verkiesbaar en willen blijven.
•

Steven van den Berg en Sabrina Mac Mootry zijn dit jaar verkiesbaar
maar komen niet terug.
Sonja Riemersma stopt als bestuurslid en zal zich voor het clubblad gaan
inzetten
Er zijn dit jaar geen nieuwe aanmeldingen gekomen voor de vrijgekomen
bestuursfuncties. Dit is een zorg voor de vereniging. Waardoor de kwaliteit mogelijk achteruit gaat. De functies van de verschillende bestuursleden zullen worden onderverdeeld afhankelijk van de commissies die er nu
zijn.
Er blijven 5 bestuursleden over.
Wim Vreeburg bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet.
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•

Sonja Riemersma, werd soms verdrietig als er een evenement weer
niet doorging wegens weinig animo. Het is fijn dat Sonja verder wil met
het in elkaar zetten van de Looping Driver. Nadia zal haar hierbij ondersteunen.

•

Steven van den Berg is heel actief geweest met de reclameborden en
de kleding. En in die tijd ook afgestuurd en getrouwd.
Sabrina Mac Mootry heeft veel initiatief genomen en enthousiasme meegebracht. Vele evenementen georganiseerd met vooral de mooie kerstbrunch.
Mogelijk kan Sabrina op een andere manier nog actief zijn voor Docos
naast het competitiespelen.
8. Huldiging kampioenen: dames 2, heren 1, team 7 en 18.
9. Aanschaf defibrillator
De club van 50 kan de defibrillator aanschaffen. De fooienpot kan gebruikt
worden voor de instructiecursus.

•
•
•
•

Bij de bevestiging zorgen dat de AED niet direct zichtbaar is
Instructie vanuit de Rode Kruis organiseren
Vervolg instructie mogelijk door Ria van Cassel

Nu in bezit van een AED certificaat: Ria van Cassel, Ed van den Berg,
Sabrina Mac Mootry, Sam Anes en Remco Bruijne.

•

Wie wil er een cursus volgen: Jolanda Bloemen, Wim Jägers, Astrid
Hinrichs, Wim van Stigt, Nico van Wijk, Nico van Cassel, Jelle Schreurs,
Ron Goedman, Nadia Huizer, Sebastiaan Veijgen, Ferry Veijgen, Tjerk
Buikstra en Wim Vreeburg.

•

Di en do ochtend is een risicogroep, informeren bij Cor Prins wie daar
de instructie willen volgen.

• Ron Goedman geeft aan dan het lastig is een aanwezigheidsrooster te
maken
Sabrina Mac Mootry geeft aan dat de AED alles stap voor stap zegt wat je
moet doen, ook iemand zonder instructie kan het apparaat gebruiken.
10. Verandering NAS, NTTB automatisering systeem
De NTTB wil in het voorjaar van 2010 alles digitaal invoeren. Dit najaar zal
er naast de NAS ook nog steeds gebruik gemaakt worden van de papieren
formulieren.
De jeugduitslagen zal door Sebastiaan Veijgen worden ingevoerd.
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Voor de senioren zal er een instructie zijn op de captainsmeeting op 7 september.
Het hoogst spelende team moet er nog steeds voor zorgen dat de briefjes
worden opgestuurd. In het voorjaar van 2010 zullen de briefjes in eigen
archief bewaard worden om digitale uitslagen te kunnen controleren. De
invoering moet uiterlijk de maandag na de speelweek ingevoerd zijn.
Wim Jägers geeft aan bang te zijn voor veel boetes. Sebastiaan Veijgen

geeft aan dat de wedstrijd secretaris dit goed zal gaan begeleiden en we
hebben al een seizoen schaduw gedraaid.
11. Begroting 2009 – 2010 en vaststellen contributie
Ferry Veijgen geeft aan dat de NTTB contributie weer is verhoogd. Er is
een groei in het ledental.
Sophie Duindam wat gebeurt er als de winst lager uitvalt. Ferry Veijgen

geeft aan dat de post tafels blijft staan maar gebouwen en evenementen
flexibel zijn en indien nodig verlaagd kunnen worden.
Piet van der Staak geeft aan dat de post van donateurs weer begroot is op
300 euro. Dan ga je er dus vanuit dat die niet omhoog gaat. Ferry Veijgen

geeft aan dat het moeilijk in te schatten is wie donateurs is en blijft. Op
dit moment zijn er ongeveer 30 donateurs.
Jelle Schreurs vraagt of er extra kosten komen met het Huis van de
Sport.

Ferry Veijgen geeft aan dat de vloer van de speelzaal en het onderhoudsfonds daarvoor beschikbaar zijn.
Wim van Stigt merkt op om terughoudend te zijn met je eigen middelen in
de onderhandeling met het HvS.
Piet van der Staak vraagt naar de hoge beveiligingskosten 4570.

Ferry Veijgen geeft aan dat daar ook de kosten inzitten van het foutief
gebruiken van het alarm. Op de captainsmeeting zal hier ook aandacht aan
worden besteed..
Vaststelling contributie door de verhoging van de NTTB en de inflatie met
2,5 %
Jeugdcompetitie van 25,25 naar 26,65
Seniorencompetitie van 36,50 naar 38,50
11

De ALV gaat akkoord met de verhoging.
12. Benoeming kascommissie en commissie van beroep
Kascommissie: Wim van Stigt stopt na 2 jaar, Jan Dorrepaal wil nog wel
een jaar doorgaan, Sam Anes stelt zich beschikbaar en Wim Jägers stelt
zich beschikbaar als reserve lid
Commissie van beroep: blijft Piet van der Staak, Nico van Cassel en Loes
Bik
Zij hoefden dit jaar niet in actie te komen.
De ALV gaat akkoord met de benoeming van deze commissies.
13. Rondvraag
Dhr Huijing geeft aan bijzonder genoten te hebben van de deze jaarvergadering. Dankt de leden en bestuur voor de steun tijdens zijn ziekbed.
Hij wenst Docos veel succes en hopelijk tot volgend jaar.
Ed van den Berg vraagt of er binnen de vereniging een combinatiefunctie is
die je in dienst van de gemeente kan inzetten voor je club. Ferry Veijgen

geeft aan dat het sportbedrijf al 2 combinatiefunctionarissen heeft aangesteld. Docos heeft contact met 2 gymdocenten uit Leiden Noord en de
Morskring om samen wat te gaan opzetten.
Ed van den Berg dankt Sebastiaan Veijgen voor zijn inzet bij de jeugd
waarbij vooral de jonge categorie erg is gegroeid.
Ed van de Berg geeft aan zijn laatste jaar in het 1e herenteam gespeeld te
hebben. Hij wil iedereen bedanken voor de support en belangstelling.
Piet van der Staak bedankt het oude bestuur en wenst het nieuwe bestuur
met 5 bestuursleden veel succes. Hij vraagt de secretaris het clubblad
niet dood te laten bloeden.
Wim Vreeburg meldt dat hij in de pauze al wat leden heeft gehad die zich
willen aanmelden voor de evenementencommissie en voor de sponsorcommissie.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst iedereen
een goede vakantie.
24 augustus 2009, Nadia Huizer, secretaris
12

Van de wedstrijdsecretaris Senioren
Afgelopen maandag (7 september) is de "captains" vergadering gehouden
waarbij alle speelschema's voor de komende competitiehelft zijn uitgedeeld. Deze competitiehelft komt Docos in de afdelingscompetitie uit met
19 teams in de reguliere competitie en 9 teams in de Duo competitie.
Tijdens de vergadering is ook een uitleg van het NTTB Administratie Systeem (NAS) gegeven. Vanaf deze competitiehelft moeten namelijk alle
uitslagen in NAS ingevoerd worden. De computer
die in de kantine staat kan hiervoor gebruikt worden. Ieder team heeft ook een gebruiksaanwijzing
gekregen voor het invoeren van de uitslagen in
NAS. In de kantinekast (onder de snoepkast) zijn
nog een paar reserve exemplaren neergelegd. Hier
liggen ook de login gegevens mocht je die vergeten
zijn. Ik hoop dat de thuisspelende teams elkaar
een beetje kunnen helpen zodat aan het eind van
iedere speelavond alle uitslagen ingevoerd zijn.
Naast het invoeren van de uitslagen in NAS moeten de wedstrijdformulieren, zoals je gewend was, aan het eind van iedere speelavond aan de bond
toegestuurd worden. Het hoogst spelende team (dus met het laagste teamnummer) is hiervoor verantwoordelijk. Gefrankeerde enveloppen liggen
klaar op de vertrouwde plaats. Ook het verzoek om de kopieformulieren in
de postbus in de kantine te doen zodat we de uitslagen in NAS, indien nodig, kunnen controleren. Deze "dubbele" administratie wordt alleen deze
speelhelft gedaan, vanaf het voorjaar 2010 zullen de uitslagen alleen nog in
NAS ingevoerd worden.
Verplaatsen van wedstrijden alleen als het echt niet anders kan. Iedere
verplaatsing even aan mij doorgeven zodat ik
de afdelingswedstrijdsecretaris hiervan op de hoogte kan stellen.
Ik wens iedereen een sportieve en succesvolle competitie!
Ron Goedman - Wedstrijdsecretaris Docos
Tel.: 071-5313145 / Mobiel: 06-81878263
Email: wedstrijdsecretaris@docos.info
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Bardiensten
Datum

Thuis

za 12 sep J 4-6-7-8
ma 14 sep

Uit

Bardienst

H 1- D 1-2 J 1-2-3-5
team 11 duo 3-4
duo 8

di 15 sep team 4 -16 duo 7

team 7-12

do 17 sep

team 5-17 duo 1-6-8-10

team 3-8-10-13-19-20
vr 18 sep duo 2

team 6-14-15

team 18

za 19 sep H 1-2 D 1-2 J 1-2-3-5

J 4-6-7-8

team 11

ma 21 sep

team 11-12-16 duo 2

di 22 sep team 4

team 10-19
team 16

do 24 sep team 6-9-15 duo 3-10
vr 25 sep team 7-13-14-20 duo 4-8 team 3-5-17-19 duo 7

team 12

za 26 sep J 3-4-5-7

H 1-2 D 1-2 J 1-2-6-8

Joop

ma 28 sep

team 3-9-10-19 duo 4-6

di 29 sep team 16 duo 7-9

team 6

do 01 okt

team 13-20

duo 1

team 4-8-14-15-18 duo 1team 3
vr 02 okt team 7-11-12-17 duo 2-8 3
za 03 okt J 7-8

H 1 D 1-2 J 1-2-3-4-5

ma 05 okt

team 4-16 duo 7

team 6-9-15-18 duo 1-3do 08 okt 6-10
team 20 duo 2-8-9

duo 7

team3-5-10-11-12-14-17vr 09 okt 19 duo4
team 7-8

team 4

za 10 okt H 1-2 D 1-2 J 1-2-4-6

team 13

ma 12 okt

J 3-5-7
duo 4-8

di 13 okt team 4-16 duo 7-9

team 6-9-11-15 duo 6

do 15 okt

team 18 duo 10

team 3-8-10-13-19-20
vr 16 okt duo 2

team 5-7-12-14-17 duo 3

duo 2

duo 4

za 17 okt H 2
vr 23 okt team 5

team 9-18

za 24 okt H1 D 1-2 J 1-2-3-5

H2 J4-6-7-8

14

team 15

Datum

Thuis

ma 26 okt
di 27 okt

Uit

Bardienst

team 3
team 10-16-19 duo 2

team 6-9-15-18 duo 1-3do 29 okt 6-10
team 13-20 duo 7

team10

team 5-7-11-12-14-17
vr 30 okt duo 4-8

team 20

ma 02 nov
di 03 nov team 16 duo 9-7

team 4-8
team 9 duo 3
team 6 duo 4-8

wo 04 nov

duo 1

do 05 nov

duo 10

duo 6

team 3-5-10-11-12-17-19
vr 06 nov duo 2
team 4-7-13-14-15-20

duo 9

za 07 nov H 1-2 D 1-2 J 1-2-6-8

J 3-4-5-7

team 5

ma 09 nov

team 11 duo 8

do 19 nov team 4

team 16 duo 2

wo 11 nov

duo 9

team 6-9-15-18 duo 1-3do 12 nov 6
team 7-12 duo 7

team 2

team 3-8-10-13-14-19vr 13 nov 20 duo 4

team 9

team 5-17

team 8

za 14 nov H 1-2 D 1-2
ma 16 nov

team 16 duo 7

di 17 nov

team 4 duo 2

team 6-9-15-18 duo 3-6do 19 nov 10
team 10 duo 9

team 17

team 5-7-11-12-14-17
vr 20 nov duo 4-8

dames 1

team 2-3-8-13-19-20

za 21 nov J 1-2
ma 23 nov
di 24 nov team 4-16 duo 7-9

team 6-11 duo 3-4-10
team 9 duo 1

wo 25 nov

duo 6

do 26 nov

team 3-10-12-14

vr 27 nov team 7-8-20 duo 2-8

team 2-5-15-17-18-19

za 28 nov J 3-5-7

H1-2 D 1-2 J 1-2-4-6
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duo 3

team 6

Verslag ouderavond d.d. 27/8/2009
Op donderdag 27 augustus jl. hebben wij Docos een ouderavond georganiseerd. Voor algemene jeugdzaken, wedstrijdzaken en jeugdevenementen
was Sebastiaan Veijgen aanwezig, voor de trainingen Jelle Schreurs en
voor de jeugdtoernooien Rob Westdorp. Hierna een kort verslag van de
avond.
De volgende ouders van kinderen waren op de avond aanwezig:
Edwin Westdorp, Kim en Luuc van Niekerk, Tom Bavelaar, Ramon en Tessa
van Kol, Michael Bultema, Hannes/Freek/Berend de Koning. Er zijn geen
afmeldingen van ouders ontvangen.
Trainingen
De trainingsindelingen staan vermeld op onze website van onze vereniging.
Als er vragen en/of opmerkingen over de indeling zijn, dan konden de ouders deze kwijt bij Jelle en Sebastiaan. Als na de avond nog opmerkingen
zijn, dan kunnen de ouders deze kwijt via e-mail op: training@docos.info.
Ten aanzien van de trainingen hebben wij nog extra de nadruk gelegd op de
regel om de kinderen af te melden als zij niet aanwezig kunnen zijn. Het is
belangrijk dat de trainers weten dat kinderen niet aanwezig zijn. De trainers zijn immers verantwoordelijk voor de kinderen tijdens de trainingen.
Als een kind regelmatige afwezig is en zich niet afmeldt, kunnen de trainers besluiten om hem of haar uit de trainingsgroep te zetten.
Competitie
Helaas had de bond de wedstrijdprogramma’s niet op tijd afgeleverd.
Daarom konden de programma’s niet uitgedeeld worden, maar ze worden
later via de e-mail verzonden.
Wat betreft het rijden en begeleiden: Het is de bedoeling dat de ouders
de kinderen naar de uitwedstrijden rijden. Er zijn geen speciale begeleiders voor de jeugdteams. De teams moeten dit zelf organiseren. De aanvoerder is in principe verantwoordelijk. Als er problemen zijn dan moeten
dit tijdig bij Sebastiaan gemeld worden.
Bij verhindering is het de bedoeling dat de speler zelf voor een invaller
zorgt en dit aan de aanvoerder van het team doorgeeft. Invallers komen
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uit een lager team. Als je geen invaller kunt vinden, dan kun je dat aan Sebastiaan vragen. Dan probeert hij een invaller te vinden.
Verplaatsen van wedstrijd kan in principe alleen in speciale gevallen. Als je
weet dat je op een bepaalde dag niet kunt spelen, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan Sebastiaan. Dan heeft hij nog genoeg tijd om naar een
oplossing te zoeken.

Vervolg volgende pagina

De jeugdteams
team &
bondsnr voornaam
klasse
3602136 Selma
Team 1
Landelijk B 3704467 Patrick

Team 3
3e kl.

Team 5
4e kl.

Team 6
Pup. C

opmerking

Bibuljica

aanvoerder

Bruijne

3467772 Thomas

Bruijning

3474355 Joris

Bruijning

Team 2
3602144 Ariana
Landelijk C 3759349 Edina

Team 4
2e kl.

achternaam

Saramastzada

aanvoerder

Bibuljica

3534969 Aleid

Breuning

3645825 Edwin

Westdorp

3726087 Niek

Potharst

3777915 Mischa

de Zwart

3726100 Thije

van Es

3801900 Samuël

Klinkenberg

3760439 Loek

Piso

3875527 Tom

Bavelaar

3777630 Hannes

de Koning

3777517 Chiel
3872927 Jelle

van Dorp
Koopmanschap

3787538 Shanti

Balak

reserve

3777834 Anouk

Teegelaar

aanvoerder

3777876 Lotte

de Wilde

3895331 Tessa

van Kol

3863986 Kim

van Niekerk
17

aanvoerder

aanvoerder

aanvoerder

team & klasse bondsnr voornaam
3825776 Michael
Team 7
Pup. C
3893591 Tom

Team 8
Pup. C

achternaam
Bultema

opmerking
aanvoerder

Edixhoven

3915084 Luuc

van Niekerk

3847134 Cedric

Flanegin

3840158 Freek

de Koning

3847118 Shen

Flanegin

3892113 Berend

de Koning

3915018 Ramon

van Kol

aanvoerder

reserve

Bij de teamindeling heeft de bond een foutje gemaakt in de nummering.
Team 4 en 3 zijn namelijk omgedraaid. Dus wel even opletten.
De NTTB organiseert speciaal voor begeleiders van jeugdteams een cursus
tafeltennisbegeleider 1. De cursus wordt op één avond gehouden. Je leert
dan waar je op moet letten als begeleider van een jeugdteams Als er ouders zijn die interesse hebben voor deze cursus, dan kunnen zij dit aan
Sebastiaan melden via jeugdzaken@docos.info.
Jeugdtoernooien
Rob Westdorp regelt de inschrijvingen voor de jeugdtoernooien. Hij heeft
een korte uitleg gegeven over de gang van zaken.
De volgende punten zijn van belang:
− Het overzicht van de toernooien waar we naar toe gaan, staat op onze
website.
− Voor de jongere spelers is het heel leuk om aan de opstaptoernooien
mee te doen.
− Het inschrijven van de toernooien kan via: docos.toernooien@gmail.com
Het rekeningnummer voor de inschrijvingen is: 88.98.11.490 t.n.v. R.
Westdorp te Den Haag.
− Wanneer je je inschrijft voor een toernooi ben je verplicht om te betalen en om aan dit toernooi deel te nemen. Dit wil dus zeggen als je je
hebt ingeschreven voor een toernooi dan moet er ook direct worden
betaald (mocht blijken dat je later toch verhinderd bent dan krijg je
(helaas) geen geld terug).
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− Alsje betaling voor het toernooi op de sluitingsdatum (zie onderstaand
−

−

−
−
−

schema) nog niet is ontvangen, dan wordt je niet opgegeven voor het
toernooi!
Mocht je je hebben ingeschreven voor een toernooi, maar blijkt op de
dag van het toernooi dat je toch niet kan spelen bel dan even om je af
te melden naar de toernooileiding (voor het telefoonnummer zie http://
www.nttb.nl/ of http://www.nttb.nl/west). Als je dit langer dan een dag
vooraf weet geef je dit via de mail door aan Rob Westdorp
(docos.toernooien@gmail.com).
Vindt er geen afmelding plaats bij de toernooileiding dan wordt Docos
door de NTTB belast met een extra boete bovenop het inschrijfgeld.
Zowel deze boete als het inschrijfgeld worden altijd doorberekend naar
de speler/speelster.
Een volgend punt is het vervoer: Regel ruim van tevoren het vervoer
van- en naar het toernooi. En zorg natuurlijk ook dat je op tijd bent op
het afgesproken ophaalpunt (meestal bij de ingang van Docos).
Naar toernooien gaan er vaak wel begeleiders mee vanuit de vereniging.
Vaak is het ook mogelijk om met begeleiders of andere ouders mee te
rijden.
Als je vertrekt van een toernooi, meldt je dan af bij de daarvoor aangewezen begeleider van Docos (meestal Rob). Dan weet hij dat je weggegaan bent.

Jeugdevenementen
We organiseren diverse jeugdevenementen, waaronder: bowlen, viering
Sinterklaas, toernooi voor het basisonderwijs (kinder tafeltennis feest) en
voortgezet onderwijs, jeugdkampioenschappen, dagje uit,... Ook dit jaar
willen wij weer deze jeugdevenementen organiseren. Voor de organisatie
hiervan zouden wij ook graag een beroep willen doen op de ouders om mee
te helpen. Aanmelden kan bij Sebastiaan.
Speciaal voor de toernooien voor het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs, zouden wij graag een beroep op alle kinderen willen doen om ons
te helpen bij het krijgen voldoende inschrijvingen. De laatste jaren is het
vaak voorgekomen dat de toernooien niet doorgegaan zijn. Door onze eigen
leden in te schakelen
Na dit laatste onderwerp, sluit Sebastiaan de ouderavond af en bedankt
iedereen voor zijn aanwezigheid.

Sebastiaan Veijgen
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Wedstrijdverslag Heren 1
Afgelopen weekend ging de competitie weer van start. Onze mannen mochten uit naar Middelburg. Volgens de planning die Steven had gemaakt zouden we om half 4 in Middelburg zijn. Dit werd later nog gecorrigeerd in
overleg met Jacco aangezien de wedstrijd om 3 uur begon. Nee, Steven we
moesten niet uit naar Kluis. Al met al gingen onze mannen op pad met de
auto van Ed. Een mooie auto met lastige navigatie. Onderweg nog even tanken al blijkt dat ze in Zeeland rare tankstations hebben. Ze zijn echter
wel goedkoop want na een hoop gepiel diende er € 1,50 afgerekend te worden. Na het scherm in de auto te hebben gevold en niet teveel naar de dame in auto te hebben geluisterd kwamen we dan toch aan op bestemming.
Er werd besloten om geen risico te nemen en geen warming up te doen
want de mannen waren geschrokken van de gebroken pols die Ed had opgelopen in zijn warming up. Na een lange en moeilijke discussie werd besloten
dat Max op X zou spelen, dat Jacco het ei zou zijn en Steven op Z mocht.
De nieuwe man in het team Max mocht dus het spits afbijten tegen Wouter van de Mark.
Max had in deze wedstrijd weinig in te brengen en na 3 games stond er 0-1
op het bord. Jacco mocht dit recht gaan zetten in de 2de wedstrijd. Jacco
die ondanks zijn blessure (een beschadiging van het kapsel aan het gewricht aan zijn middelvinger aan zijn speelhand) en redelijk wat pijn erg
goed speelde Soren Witte kansloos liet en in 3 games genoeg had om de 1-1
te noteren. Steven mocht daarna tegen John Scott (foto) die 13 kilo afgevallen was speciaal voor deze wedstrijd om topfit te kunnen verschijnen.
Daarom pakte John die wedstrijd in 3 games en was het weer 1-2. Toen
het dubbel Jacco/Steven tegen John/Wouter. Op voorhand dachten onze
jongens hierin geen kans te hebben maar na winst in de eerste en vierde
game begonnen ze er toch wat in te geloven. De 5de game werd een thriller
waarin onze mannen na matchpoint tegen toch de wedstrijd wisten te winnen en dus een 2-2 wegzette. Max speelde daarna tegen Soren.
Max deed wat hij moest doen maar de uitvoering liet het soms afweten
waardoor hij net te kort kwam en verloor in 3 games. 2-3. Steven speelde
toen tegen Wouter (foto). Steven kon niet zijn allerbeste spel laten zien
en moest in 4 games zijn meerdere erkennen aan Wouter. 2-4. Jacco
speelde toen tegen John. Nadat Jacco verrassend de eerste game won
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moest hij de 2de game aan John afstaan. In een spannende 3de game wist
Jacco uiteindelijk de game te pakken met 15-13. In de 4de game kon Jacco
de winst ruiken na een 8-4 voorsprong maar toch moest hij deze nog afstaan. In de 5de game liet John zien dat hij wel kon pingpongen en was een
stuk scherper.
Jacco kon nog wel wat mooie ballen laten zien maar kwam te kort voor de
winst. 2-5. Steven repareerde daarna de stand door in een rare wedstrijd
waarin hij bijna in slaap dreigde te vallen van Soren (foto) te winnen. 3-5.
Max speelde daarna een geweldige wedstrijd waarin hij liet zien het niveau
aan te kunnen. Helaas tegen de verkeerde persoon want van John winnen
doe je niet zomaar. Max wist wel een game te pakken en kwam een paar
keer heel dichtbij in de andere games. Toch een goede afsluiter voor Max.
Daarna speelde Jacco tegen Wouter. Jacco moest winnen om te zorgen dat
de concurrentie niet gelijk te ver weg loopt. Jacco deed zijn plicht en wist
in 4 games van Wouter te winnen. 4-6 verlies dus wat denk ik een normale
uitslag is. Helaas moesten de tegenstanders vroeg weg maar gelukkig
kwam Peter Boon alias Mr. Bean nog even langs voor de nodige versnaperingen. Volgende week de eerste thuiswedstrijd waarin Guéna zijn debuut zal
maken. Ik hoop dus veel supporters te zien volgende week zaterdag om
16.30 uur in de Docos arena.
Max Verberg
Stand:
2e DIVISIE GROEP 4
SUMMA/RED STARS (V)
TTC MIDDELBURG
ILAC 1
ARNEMUIDEN 1
DOCOS 1
KLUIS 2

111111-

7
6
5
5
4
3

Wedstrijdverslag Jongens 1
Op zaterdag 12 september speelden we uit tegen Slagvaardig (R) 3 in Rheden. Dit was onze eerste wedstrijd in landelijk B en we hoopten er dus het
beste van te maken.
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Thomas begon de eerste wedstrijd. Hij was erg zenuwachtig, maar ondanks
dat speelde hij een goede wedstrijd. Hij verloor de eerste wedstrijd met
1-3, maar de gamestanden waren allemaal erg dicht bij elkaar, dus de wedstrijd had ook de andere kant op kunnen vallen.
Selma speelde de tweede wedstrijd. Ze speelde erg sterk en won haar
wedstrijd net aan in 5en. Ik moest toen mijn eerste wedstrijd spelen (ik
was erg zenuwachtig), maar ik won de wedstrijd wel met 3-1.
Toen was de dubbel aan de beurt. Thomas
en ik speelden. Het was een erg spannende
wedstrijd en we wisten in de 5e set met
12-10 te winnen. De tussenstand was toen
3-1 voor ons.
Thomas speelde de wedstrijd na de dubbel.
Hij wist die in 5en te winnen, hij speelde sterk en het was toch heel spannend. Ik won mijn 2e wedstrijd van de dag met 3-0.
Toen was Selma aan de beurt. Het was een heel spannende wedstrijd en ze
wist gelukkig met veel doorzettingsvermogen in de 5e game te winnen. De
tussenstand was 6-1 voor ons.
Ik mocht toen de 8e wedstrijd gaan spelen. Ik speelde niet erg goed en
mijn tegenstander wel. Het werd 11-9 in de 5e set voor mij, waardoor ik de
wedstrijd net aan won en ik had daardoor 3 wedstrijden gewonnen.
Thomas ging toen zijn laatste wedstrijd van de dag spelen. Hij won hem
met sterk spel in 4en en had zo 2 wedstrijden gewonnen.
Selma moest de laatste wedstrijd van de dag spelen en won die overtuigend met 3-1. Ze had 3 wedstrijden gewonnen die dag.
De eindstand was 9-1 voor ons, wij hadden het zeker niet verwacht en zijn
erg blij met het resultaat. Bedankt Peter voor de coaching!
Patrick Bruijne
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Trainingen
Met ingang van dit seizoen hebben wij de volgende trainingen:
Maandag 17:00-18:30
Ed van den Berg
jeugd competitiespelend

Maandag 18.30-20.00
Ed van den Berg
talentvolle jeugd/ jeugdselectie

Dinsdag 20.00-21.30
Frank Witkam/ Jelle Schreurs
Beginnende Senioren
Woensdag 18.00-19.30
Sebastiaan Veijgen
Beginners/Competitiespelend

Woensdag 19.30-21.00
Sebastiaan Veijgen
Competitiespelend / Overgangsgroep

Donderdag 18.30-20.00
Basim Al Hussainy
Seniorenselectie

Vrijdag 18.00-19.30
Fadil Bibuljica
Beginners/Competitiespelend

Zaterdag 10.45-11.45
Sebastiaan Veijgen
Beginners & 6-9 jarigen
Op de website kun je terugvinden in welke groep(en) je ingedeeld bent. Het is de bedoeling
dat je deel neemt aan de trainingen waar je voor ingedeeld bent.
Als je op een bepaalde dag niet
kunt trainen of je wilt extra
komen trainen, meldt dit dan aan training@docos.info. Dan kijken de trainers of dit mogelijk is.
Als je verhinderd bent, meldt dit dan tijdig voor de training (vanaf een
kwartier voor de training tot aan de start van de training) aan de trainer
van die desbetreffende groep. Let op! Als je je niet afmeldt en regelmatig
niet komt opdagen op je training, kunnen de trainers besluiten om je uit de
groep te zetten.
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Bestuur Docos tafeltennis
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

Ria van Cassel:
Barbeheer
barbeheer@docos.info
Carneoolstraat 10
2332 KB Leiden
tel. 071 5790792

Sebastiaan Veijgen:
Jeugdzaken, wedstrijdzaken en training
jeugdzaken@docos.info
wedstrijdzaken@docos.info
training@docos.info
Luchtmansplein 31
2332 PR Leiden
tel. 06 40256097
Overige functionarissen:
Ron Goedman:
wedstrijdsecretaris senioren
wedstrijdsecretaris@docos.info
Doelengracht 10
2311 VM Leiden
tel. 071 5313145/ 06 8187 8263
Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624
Jeugd recreatie: € 22,25
Jeugd competitie: € 26,75 per kwartaal
Senioren competitie: € 38,50 per kwartaal
Senioren recreatie: € 30,75
Sport overdag: € 23,25 per kwartaal of € 2,75 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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