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Van de voorzitter
Twee keer zijn we de afgelopen weken opgeschrikt door verontrustend 
nieuws over actieve leden. Ed van den Berg, een voorbeeld sportman, werd 
in september getroffen door een hersenbloeding. Ed herstelde buitenge-

woon snel, heeft nog wel wat last van verminderd 
gezichtsvermogen en … heeft de maandagavond 
training weer op zich genomen. Ook daarin blijkt Ed 
een op en top sportman, niet geschikt voor achter 
de geraniums ook al heeft de vereniging hem toch 
een bloemetje gestuurd. Hopelijk zal zijn gezichts-
vermogen weer volledig herstellen. En … de tweede 
pechvogel is ook al een echte sportmens, Cees van 
Grieken. Een hartinfarct gevolgd door operatie en 

dotterbehandeling en dan toch weer binnen twee weken bij Docos onder het 
toeziend oog van zijn geliefde een balletje slaan. Cees had daarvoor ook zijn 
chirurg uitgenodigd die enthousiast bleek over tafeltennis, maar hij kon die 
avond niet. Zijn chirurg komt uit Griekenland en was daardoor enthousiast 
over de familienaam van Cees. Ook voor Cees: welkom terug en een volledig 
herstel toegewenst! Dat brengt ons natuurlijk ook op de aanschaf van de 
AED, de defibrillator. Soms gaan zaken wat langzamer dan je wenst. Een of-
ferte loopt en mogelijk tegen de tijd dat dit clubblad uitkomt is de aanschaf 
rond. Rest dan nog instructie voor de leden. Er hebben zich tijdens de ALV 
al 13 leden gemeld en we vermoeden als bestuur dat er nog wel een derge-
lijke groep leden is die de instructie wil volgen. De maximale omvang van een 
instructiegroep is 12 personen, want iedereen moet een keer actief met het 
apparaat oefenen. Direct na afloop van de competitie willen we hiermee aan 
de slag, afhankelijk van de mogelijkheden van de beoogde instructeur. Een 
Nieuwsflits zal iedereen hierover informeren.

En dan … ook direct na afloop van de competitie … eindelijk een evenement 
waar ik naar uitzie. Voor het eerst sinds mijn voorzitterschap weer clubkam-
pioenschappen! Op vrijdag 11 december dubbel en op vrijdag 18 december 
enkel. Jaap Vergouwe, al ruim vier jaar onze laatste clubkampioen, heb ik al 
op de hoogte gesteld. Jaap is maandag 19 oktober maar eens extra fanatiek 
gaan trainen … De kampioenschappen zullen in groepen ingedeeld worden 
naar sterkte. Hou de inschrijvingslijsten in de gaten die binnenkort bij 
Docos zullen verschijnen en teken in! En het organiserend comité: Yolanda, 
Astrid, Peter, Nadia en ondergetekende. Roep je teamgenoten ook op om 
daar bij te zijn. Op naar het hoogtepunt in 2009.
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Vorige maand heb ik beloofd een aantal acties vanuit de laatste ALV aan te 
geven. Rooster van aftreden: in 2010 Nadia en ondergetekende en in 2011 
Ria, Ferry en Sebastiaan. Wie gaat zich warm lopen? Dan financiën: de mees-
te problemen met betalen van contributies zitten bij de jaarbetalers. Pen-
ningmeester Ferry heeft daarom alle jaarbetalingen omgezet in kwartaalbe-
talingen. En de NAS, het NTTB Automatiseringssysteem voor de competitie. 
De eerste ervaringen met NAS zijn overwegend goed. Een enkel team denkt 
nog dat het hoogst spelende team dit moet intikken, dat is uiteraard ieder 
team op de speelavond zelf. Het hoogst spelende team blijft daarnaast deze 
competitie verantwoordelijk voor het versturen van de “witte” wedstrijd-
briefjes. De “gele” briefjes deponeren in de kopijbus naast de bar, daarmee 
kan wedstrijdsecretaris Ron controleren of de NAS goed loopt. Zelf heb ik 
al kunnen constateren dat de meeste uitslagen van die week op de wedstrij-
davond al in te zien zijn. En tijdens de ALV is nog gevraagd naar activiteiten 
van Docos als voorbeeldvereniging. Dit moet een vervolg krijgen in het beleid 
van de NTTB over Samen Vooruit en dat beleid blijft vooralsnog uit. Ton 
Mantoua schrijft over het ontbreken daarvan zijn gastcolumn.

En ja, de landelijke competitie … met heren 1 en dames 1 gaat het moeizaam, 
blijf hen support geven. En team 2: onder leiding van Manfred gaat het goed 
met Marcel en Joris. Joris heb ik tegen Vriendenschaar een beloftevolle 
partij zien spelen tegen een tegenstander die hem vooral verbaal bestreed. 
Het kostte Joris een game, maar de partij haalde hij knap binnen. Dat be-
looft wat voor de rest van de competitie.

Reageren: voorzitter@docos.info 
Wim Vreeburg

Column van Ton Mantoua

Zwak en koppig op strafexpeditie
 
De tafeltennisbond wil een solide werkgever zijn. Toch is er iets niet in de 
haak met het bondsbureau-duo Koppelman/Zwakenberg. Het kan best dat u 
niet weet wie dat zijn, want de NTTB anonimiseert haar werknemers steeds 
meer. Om privacy-redenen, zou je denken. Het wordt alleen lastig als je 
weet dat “Zoetermeer” dagelijks te maken heeft met vrijwilligers die een 
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“personal approach” waarderen. Dan moet je niet klagen als je constateert 
dat functionarissen “niet-geplande tijd...” kwijtraken omdat anderen een 
dead-line niet halen. Een tijdje geleden schreef ik iets over 
de strategie-clubs van de NTTB. Het leek mij tijd om een 
indruk te geven van de situatie. Naar verluidt werd 
er hevig gewacht op De Verlossende Evaluatie 
van De Stage-Juf. In de vorm van een tussen-
balans vestigde ik toen al aandacht op Samen 
Vooruit, want SV is een concept waarmee een 
sportbond scoort in de toekenning van sterren 
door NOC/NSF. Ik zag onze baasjes en managers en druk-druk-druk-vent-
jes al glimmen van trots...Er ontstond in juni geen debat, maar het maakte 
email-reacties los aan mijn adres. Inmiddels kreeg ik liefst vier afgekeurde 
interne verslagen onder ogen van het SV-debuutjaar (ook wel “Manon-stage” 
genoemd), stuk voor stuk ver beneden ivmbo-niveau. De SV-stilte zou tot 
eind augustus duren, enigszins laat voor gidsverenigingen om lering te trek-
ken uit de evaluatie en om nieuwe instructies te ontvangen. Een uiterst be-
narde “goed nieuws/slecht nieuws”-brief kwam eind augustus via de sneaky 
mogelijkheid van select-mail. Met andere woorden, for insiders only. “Zoe-
termeer” had de omweg van het creatieve ontsnappingsbeleid gevonden, het 
projectjaar wordt met een kunstgreepclausule tot 1-1-2010 uitgeroepen tot 
termijnverlengende tussenoplossing. En nog veel schadelijker, de evaluatie is 
er niet. Iemand besloot om dat eveneens naar eind 2009 op te schuiven. 
Deze chicane heeft de afdeling Breedtesport zwaar op de maag gelegen. Er 
ging getafeltennist worden op een hoge berg in Zuid-Rusland, dat was het 
enige teken van leven van Ingrid Koppelman. Zij stond enthousiast gereed 
om per aeroflot-tupolev (...) naar Jerewan te vertrekken. Hiermee ridiculi-
seerde Breedtesport zichzelf. Wat Zoetermeer moet doen, doet Zoeter-
meer niet: het SV-voortouw nemen, SV-duidelijkheid geven, SV-eendracht 
cementeren, strakke SV-regie voeren. In mei was (mij) al bekend dat er 
geen evaluatie zou zijn. Bepaalde ingewijden schaamden zich en de buiten-
wacht wordt niet eens de moeite waard geacht voor een volwaardige SV-
mededeling via “de media-kanalen”. 
Er zal geen follow-up zijn, ook niet aan het eind van 2009, want er is niets 
te evalueren. Het duo Zwak & Koppig heeft gefaald. Geen twee retourtjes 
Jerewan, dus. Wat mij betreft worden Zwakenberg en Koppelman de Vaal-
serberg opgejaagd, in volle bepakking, de Tibhar-propaganda-tafel trekkend, 
om op het drielandenpunt hun strafexpeditie tafeltennissend, zuchtend en 
zwetend te voltooien.

Ton Mantoua
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Evenementen

Zet de volgende data maar meteen in je agenda en vergeet niet om je op tijd 
in te schrijven! De tijden worden nog nader bekend gemaakt. Houd daarvoor 
het evenementenbord bij Docos in de gaten. Daar hangen te zijner tijd ook 
de inschrijflijsten.

14 november - Klaverjasavond

28 november - Sinterklaasfeest

11 december -  Clubkampioenschappen 

dubbel senioren

12 december - Jeugdkampioenschappen

18 december -  Clubkampioenschappen 

enkel senioren

21 december -  Scholierentoernooi 

voortgezet onderwijs

 9 januari - Nieuwjaarstoernooi

15 januari - LBTC Dubbeltoernooi

27 januari - Scholierentoernooi basisonderwijs

11 april - Sleutelstad Mixed Dubbel toernooi

23 april - LBTC Eindtoernooi

21 mei - Groot Rijnlands Regiotoernooi 1

28 mei - Groot Rijnlands Regiotoernooi 2

30 mei - Docos Vrocosporttoernooi

 4 juni - Groot Rijnlands Regiotoernooi 3

11 juni - Groot Rijnlands Regiotoernooi 4

18 juni - Groot Rijnlands Regiotoernooi 5

25 juni - Groot Rijnlands Regiotoernooi 6 - finales

26 juni - Zomerfeest
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Veranderingen bij Sport Overdag
Iedere dinsdag-,  donderdagochtend is er bij Docos gelegenheid om te ko-
men tafeltennissen. Op dinsdag en donderdag is dat van 09:00 uur tot onge-
veer 12:00 uur en zie je daar voornamelijk onze groep oudere sporters, maar 
ook degenen die ‘s avonds werken en toch graag een balletje komen  slaan. 
Bijzonder aan Sport Overdag is dat het mogelijk is om voor 2,75 euro per 
keer een hele ochtend mee te doen. Een klein aantal sporters maakt gebruik 
van deze gelegenheid om per keer te betalen. Het grootste deel is gewoon 
lid van de vereniging en mag ook op alle andere tijden komen tafeltennissen 
of is alleen ochtendlid en mag alleen op dinsdag- donderdag- en zondagoch-
tend komen tafeltennissen. 
Voor degenen die per keer betalen gaat er per 1 januari 2010 iets verande-
ren. Zij zullen zich moeten aanmelden als basislid van de NTTB. Aanmelding 
loop via de vereniging en de kosten daarvan bedragen 11 euro per jaar. 
De reden van deze wijziging is dat iedereen die lid is van de Nederlandse 
Tafeltennisbond (NTTB) op grond van zijn of haar lidmaatschap verzekerd 
is tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Voorheen waren alle ver-
enigingen verplicht om tegen deze risico’s van tafeltennissers en vrijwilligers 
in de eigen accommodatie verzekeringen af te sluiten. De kosten daarvan 
bedragen een paar honderd euro. Ook bij Docos tafeltennis hebben wij deze 
verzekeringen afgesloten. 
Het bestuur heeft geoordeeld het eigenlijk overbodig te vinden om naast de 
NTTB-verzekeringen ook nog voor enkele honderden euro’s per jaar eigen 
verzekeringen af te sluiten, die vrijwel dezelfde dekking hebben. Dat zijn 
uitgaven die niet nodig zijn omdat de leden al via hun lidmaatschap van de 
NTTB verzekerd zijn tegen deze risico’s. 
De verzekeringen zijn eigenlijk alleen nog nodig voor de gast-sporters die 
per keer betalen. De bijdrage die de gast-sporters in totaal per jaar betalen 
is bij lange na niet voldoende om daar alleen al de verzekeringspremie uit te 
betalen. Laat staan dat het een vergoeding is voor de andere kosten die wel 
gepaard gaan met de aanwezigheid van de gast-sporters. 
Dit stelde het bestuur voor een dilemma. Moeten wij niet langer per keer 
laten betalen, maar iedereen verplicht maken van de vereniging? Moeten wij 
de bijdrage voor per keer betalen ingrijpend verhogen? Moeten wij Sport 
Overdag voor niet-leden maar helemaal afschaffen?
Het bestuur is, alle alternatieven afwegend, tot de volgende oplossing gekomen:
1.   Voor de leden die aan Sport Overdag deelnemen verandert er niets.
2.   Alle niet-leden mogen per keer blijven betalen, maar moeten wel via basis-

lid zijn van de NTTB.
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3.  Leden van andere NTTB-verenigingen zijn al basislid, maar niet-leden van 
Docos of een andere tafeltennisvereniging zijn verplicht om basislid van 
de NTTB te worden.

4.  Ingaande 1 januari 2010 moet iedere gast-sporter bij Docos ten minste 
basislid van de NTTB zijn. Aanmeldingsformulieren daarvoor zijn aan de 
bar verkrijgbaar.

Leden van de NTTB ontvangen als bewijs van hun lidmaatschap een ledenpas-
je. Met ingang van 1 januari 2010 is het alleen toegestaan om in de zaal te 
sporten voor degenen die over een geldige NTTB-ledenpas beschikken. Het 
is verplicht deze ledenpas te tonen op het eerste verzoek van een bestuurs-
lid of door het bestuur aangewezen personen. 

Namens het bestuur,
Ferry Veijgen, penningmeester

 Van acceptgiro naar factuur
De meeste leden zullen het de afgelopen weken hebben gemerkt. De ver-
trouwde acceptgiro van Docos is niet meer.
Enige tijd geleden hebben de banken bekendgemaakt dat de acceptgiro op 
niet al te lange termijn gaat verdwijnen. Een van de redenen daarvan is dat 
het elektronisch betalen via internet en telefoon erg populair is geworden en 
vervaardigen verzenden en verwerken van de papieren acceptgiro’s erg duur 
is. Reden om ze te laten vervallen.
Gezien deze ontwikkeling en mede omdat de voorraad acceptgirokaarten bij-
na op was zijn wij overgegaan op een nieuwe wijze van inning van de contribu-
tie. Daarvoor heeft Sebastiaan een eigen applicatie ontwikkeld, waarmee op 
eenvoudige en snelle wijze de rekeningen kunnen worden gemaakt.
Het heeft enige tijd geduurd voordat alles goed getest was en helemaal in 
orde bevonden, voordat wij op de nieuwe wijze konden gaan werken. Vandaar 
dat de rekeningen voor het derde kwartaal dit maal aan de late kant waren. 
De meeste mensen hebben inmiddels betaald, maar van enkelen moet de 
contributie nog binnen komen. Ik ga er van uit dat dit snel gebeurt, want 
de contributiefacturen voor het vierde kwartaal liggen al weer klaar voor 
verzending.
De nieuwe methode heeft ook tot enkele veranderingen geleid.
Er waren nog enkele leden die als jaarbetaler te boek stonden. Deze jaarbe-
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Trainingsdiscipline...
Docos heeft als uitgangspunt dat ieder lid op zijn of haar eigen niveau 
training moet kunnen krijgen. Dit ongeacht of je net als nieuw jeugdlid 
binnenkomt bij de vereniging of dat je al jaren traint en inmiddels tot de 
sterkste spelers van de club bent gaan behoren. Er is dan ook bijna iedere 
dag training bij Docos en de vereniging heeft flink wat trainers, die hun 
uiterste best doen om het niveau van de deelnemers naar een hoger niveau 
te brengen. 
Aan de trainingen zijn voor de leden van de vereniging op dit moment geen 
kosten verbonden en het streven is om dat ook zo te houden. Daar zijn wel 
wat mitsen en maren aan verbonden. 
Docos geeft aan het organiseren van alle trainingen veel geld aan uit. Dat 
doen wij als vereniging om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar 
spelniveau op een hoger peil te brengen. Aan de andere kant verwachten wij 
dan dat de leden de training nauwgezet volgen en op iedere training aanwezig 
zijn. En over dit laatste wil ik het graag even hebben.  
Van alle trainingen wordt bijgehouden wie er is gekomen, wie niet en ook 
waarom niet. Kort geleden ben ik weer eens gaan kijken hoe dit logboek van 
de trainingen er uit ziet en ik ben behoorlijk geschrokken. 
In een flink aantal gevallen bleek dat de trainingen zo maar werden overge-
slagen of maar een heel enkele keer waren gevolgd. De trainers konden mij 
geen uitleg geven over het hoe en waarom van de wegblijvers. In een enkel 
geval zag ik dat spelers helemaal nog nooit op de training waren verschenen, 
terwijl zij daarvoor toch uitdrukkelijk waren uitgenodigd en zij ook ja had-
den gezegd om aan de desbetreffende training mee te doen. 

talers zijn om praktische en technische redenen allemaal omgezet in kwar-
taalbetalers. Verder moeten de leden zelf actie ondernemen om de factuur 
te betalen. In de praktijk blijkt dit echter niet tot onoplosbare problemen 
te leiden.
Het is nu ook mogelijk geworden om naast de contributie andere zaken op 
een eenvoudiger wijze in rekening te brengen. Denk hierbij aan de bijdrage 
voor deelname aan toernooien of geleverde artikelen.
Het is de bedoeling om in het vervolg de contributie-factuur steeds in de 
eerste maand van het nieuwe kwartaal te verzenden.

Ferry Veijgen,
penningmeester
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Afgezien van een kleine vaste kern van trouwe deelnemers bleek het met 
de opkomst voor de trainingen bedroevend gesteld te zijn. Zelfs de hoogste 
trainingen van de landelijke seniorspelers zijn hierop geen uitzondering. Ook 
hier bleek dat velen zo maar wegbleven zonder ook maar iets te zeggen. 
Het zal iedereen duidelijk zijn dat het zo niet verder kan. Wij brengen met 
zijn allen de contributie op en daaruit worden de trainingen bekostigd. Vele 
vrijwilligers werken zeer hard voor de club en doen dat onbezoldigd en in 
het vertrouwen dat de vereniging het geld uitsluitend uitgeeft aan zaken die 
hard nodig zijn. Een daarvan is training. Dan mag je als club toch ook ver-
wachten dat de daarvoor geselecteerde spelers blij en dankbaar zijn dat zij 
daar aan mee mogen doen? Ja natuurlijk, zult u zeggen, maar waarom blijven 
zij dan weg en dan ook nog zonder iets te zeggen..?

Hoe dan ook, er is een situatie ontstaan waaraan wij paal en perk gaan stel-
len. Met onmiddellijke ingang zijn er daarom een paar regels van kracht, 
die in het bijzonder gelden voor de trainingen van de sterkste spelers op 
maandag, woensdag en donderdag:
1.  Niemand blijft van een training weg zonder geldige reden.
2.  Een eventuele afmelding stuur je met de geldige reden via e-mail 

aan: training@docos.info 
3.  Bij ziekte die op de dag van de training begint, krijgt de desbetref-

fende trainer daarnaast ook nog een telefonische melding. 
Trainers zijn over het algemeen minimaal 15 minuten voor aanvang van 
de training bij Docos aanwezig. Bel naar: 071-5767188. 

Als de training al begonnen is mag je niet meer bellen. Een e-mail met 
geldige reden blijft in alle gevallen verplicht. Stuur deze e-mail naar: 
training@docos.info

Spelers die zich niet houden aan deze regels lopen een ernstig risico om van 
de training te worden verwijderd. Houd hier rekening mee. 
De reden hiervan is dat je niet alleen de club benadeelt omdat je onnodig 
geld laat uitgeven, maar ook dat je bij wegblijven van een training de andere 
deelnemers benadeelt omdat er geen evenwichtige samenstelling van de 
groep meer is. De trainingsgroepen zijn namelijk zo samengesteld dat er een 
mix is van sterke en minder sterke spelers, waarbij het uitgangspunt is dat 
iedereen met iedereen traint. Bij wegblijven van een paar sterke spelers 
is de lol voor andere sterke spelers, die wel trainen er al snel af, omdat er 
niet genoeg tegenstand is. Dat de zwakkere spelers benadeeld worden hoeft 
denkelijk geen nadere uitleg. 
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Wat het wegblijven in de afgelopen maanden voor de sterke spelers zelf 
heeft betekend, is duidelijk te zien aan de bedroevende resultaten met 
name in de landelijke seniorencompetitie, waar op dit moment Heren 1 en Da-
mes 2 op het punt staan om te degraderen en Dames 1 ook in de gevarenzone 
zit. Kortom, als je resultaten wilt boeken zul je toch echt moeten trainen. 

Ik roep daarom iedereen op om vanaf heden de bovenstaande regels goed in 
acht te nemen, zodat er weer goed en stevig getraind gaat worden met een 
zeer hoge opkomst van de deelnemers.

NIEMAND blijft weg zonder geldige reden en zeker niet zonder e-mailbe-
richt aan: training@docos.info

Kan ik op jullie medewerking rekenen? 

Sebastiaan Veijgen,
Bestuurslid Wedstrijdzaken en trainingen

Website van Docos heren 1 stopt
Stoppen
Misschien had iedereen het al wel in 
de gaten dat er de laatste tijd weinig 
berichten meer op de site kwamen. 
Dit heeft meerdere oorzaken. Ten 
eerste heb ik het op persoonlijk vlak 
drukker gekregen omdat ik nu ook 
ben gaan training geven en ik dus niet 
zoveel avonden meer thuis ben aange-
zien ik zelf ook gewoon blijf trainen. 
Verder heb ik besloten om Docos te 

gaan verlaten omdat mijn eigen doelen niet haalbaar bleken te zijn bij Docos. 
Ik ben nu op zoek naar een nieuwe uitdaging (wat dat precies gaat worden 
weet ik nog niet). Ik heb daarom ook besloten om te stoppen met de web-
site. Dit zal dan ook mijn laatste berichtje zijn. Bedankt voor het bezoeken 
van de site en hoop jullie allemaal nog ergens tegen te komen. 

Jacco
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Vrouwentafeltennis Nederland failliet
De Nederlandse vrouwen eredivisie competitie is niet waardig om ere-
divisie genoemd te worden. Het is dit jaar nog minder dan een Mickey 
Mouse competitie.

Ondanks het feit dat iedereen roept dat WE voor de tweede maal in succes-
sie EUROPEES KAMPIOEN    zijn, moeten alle vrouwentafeltennis liefheb-
bers en vooral de trainers en verantwoordelijken hun kop niet nog dieper in 
het zand steken dan dat nu al het geval is.

We zijn DANKZIJ twee ex-Chinese speelsters en een ex-Russische speel-
ster kampioen van Europa geworden. De twee Limburgse Nederlandse meiden 
Linda Creemers en Carla Nouwen hebben geen bal in dit teamgebeuren 
geslagen, ondanks het feit dat de Chineze nieuwe bondscoach beide vrouwen 
zeker in een van de poule-wedstrijden had kunnen ( nee moeten) inzetten. 
Maar natuurlijk gaat een trainer die voor het eerst in dienst is van een land 
op SAFE en op zijn eerste succes!!

Ted van der Meer, o.a. tafeltennismedewerker van De Telegraaf meldt: ”Ik 
vind het een geweldige prestatie van Li Jie, Li Jiao en Elena Timina dat ze 
weer Europees kampioen zijn geworden. Ik neem mijn pet heel diep voor hen 
af. Vooral voor Elena heb ik grote bewondering. Ik heb haar tegen Polen heel 
diep zien gaan.
De andere kant van de medaille is natuurlijk wel dat het niet goed is voor 
het Europees en Nederlands tafeltennis dat er een finale werd gespeeld 
(Nederland – Polen) met van oorsprong vier Chinese speelsters en een ex-
Russin. Het is moeilijk om je met zo’n team te identificeren. Dat was wel 
het geval van Vriesekoop, Hooman, Keen, etc. De prestaties zijn in elk geval 
niet de verdienste van de Nederlandse opleiders. Als je de Li’s en Timina’s 
wegdenkt dat hou je Carla Nouwen en Linda Creemers over. Die hebben 
de A-status van NOC*NSF behouden. Dat is natuurlijk een lachertje van 
de eerste orde. Ondanks hun inspanningen verdienen ze dat beslist niet. 
De aardige Limburgse meiden timmeren al een jaar of acht aan de weg en 
het worden nooit toppers,  zo simpel is dat. Mijn conclusie is, niet voor het 
eerst, dat er in de afgelopen jaren heel wat mis is gegaan binnen de NTTB. 
Misschien gaat het in de toekomst beter en komen er toch nog wat jeugdige 
talenten boven water drijven”.

In de Nederlandse eredivisie is er na het wegvallen van Bonnema Westa nog 
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maar één ploeg die het eventueel tegen goliath Li Ning/Infinity zou kunnen 
opnemen: Dozy Den Helder Noordkop. Ook in Heerlen dacht men er zo over 
en zo kon het gebeuren dat in de competitie wedstrijd tegen de Noordhol-
landse formatie Heerlen met Li Jie, de 45-jarige Ni Xialian en de Belgische 
Cindy IndeHerberg (Jie Ting hoefde niet op te draven)  aantrad in de veron-
derstelling dat het wel eens een “zware pot” zou worden. In nog geen twee 
uur werd de vermoedelijk sterkste tegenstander voor het landskampioen-
schap weggevaagd en werd er slechts één game afgegeven. Een plaats voor 
de play-offs was na drie competitiewedstrijden reeds zeker. 

EINDE EREDIVISIE vrouwencompetitie. 

Manager Rene Daniels  van Heerlen gaf 
meteen een duidelijk signaal af: ”Vanaf de 
volgende competitie wedstrijden geven 
we onze  “talenten”  Sanne Carlitz (15) en 
Anouk Wijnen(15) de kans om op eredi-
visie niveau te acteren en ervaring op te 
doen”

Deze meisjes staan bovenaan in de DERDE DIVISIE!!!!
Daarbovenop komt het statement van Li Jie: ”Ik ben blij dat we zo vroeg in 
de competitie al de play-offs hebben bereikt want nu kan ik nog even terug 
naar China om de accu op te laden voor de internationale wedstrijden zoals 
champions league. Dat is het voordeel als je in Nederland competitie speelt 
en niet in Spanje“.
Natuurlijk heeft Heerlen het volste recht om zo sterk mogelijk te zijn en te 
blijven, maar heeft het in deze opstelling nog zin om een eredivisie vrouwen-
competitie te laten spelen???
Is het niet verstandiger om Heerlen in te laten stromen in de finale, die ze 
dan toch winnen. 
Is het niet verstandiger om Heerlen mee te laten doen in een buitenlandse 
(Duitse) competitie en de “rest van de vaderlandse “TOP” tegen elkaar te 
laten spelen. Nu is het alleen spelen om de tweede plaats.
Maar vooral is het belangrijk dat verenigingen en trainers en beleidmakers 
zich hun hoofd moeten gaan buigen om Nederlands vrouwentalent aan de bak 
te krijgen. Carla Nouwen en Linda Creemers zijn met alle respect voor hun 
inspanningen een gepasseerd station.

Rob de Bas
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Landelijke seniorenteams
Tussenstanden
De landelijke teams van Docos maken een zwaar seizoen door.
Gevochten wordt er met alle inzet en bevlogenheid om degradatie te voorko-
men.
Alleen Dames 1 heeft nog vooruitzicht op handhaving in de eerste divisie.
 

Dames 1e DIVISIE GROEP 2
 
DE TREFFERS (R) 1 6- 50 
SWIFT (D) 2 6- 33 
SAR ‘72 1                  6- 28 
SCYLLA 1                   6- 27 
DOCOS 1                    6- 26 
PANNINGEN ‘74 1   6- 16 
 
 
Dames 2e DIVISIE GROEP 2
 
DE TREFFERS (R) 2          6- 50 
EFFEKT ‘74 1               5- 34 
TAFELTENNIS ZWOLLE 1 6- 34 
TAVERNIE 1 6- 30 
DOCOS 2                    6- 13 
TRIAS 1                    5-  9 

 
Heren 2e DIVISIE  GROEP 4
 
TTC MIDDELBURG 1 6- 36 
ARNEMUIDEN 1      6- 36 
SUMMA/RED STARS (V) 1 6- 35 
ILAC 1                     6- 34 
KLUIS 2                    6- 26 
DOCOS 1                    6- 13
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Senioren competitie

HOOFDKLASSE 0.4
Vriendenschaar 3 5- 29  
Docos 2             4- 25  
Treffers (R) 3     5- 22  
Taverzo 2       3- 21  
Papendrecht 1   5- 18  
Scyedam 5    4- 15

1E KLASSE 1.3       
Zoeterwoude 1              5- 37  
Docos 3                    5- 36  
St H/Tsb 1                 5- 19  
Shot 65 3                  4- 18  
Combat 2                   4- 15  
Salamanders 3              5- 15 

2E KLASSE 2.2       
Phoenix 2                  6- 52  
Docos 4                    6- 36  
Alexandria 66 1            5- 27  
Papendrecht 2              5- 19  
Frm 1                      5- 15  
de Repelaer 1              5- 11 

2E KLASSE 2.9       
Taverzo 5                  5- 29  
Papendrecht 3              5- 27  
De Sprint/Honda 3          5- 27  
Treffers (R) 6             5- 27  
Shot 65 6                  5- 26  
Docos 5                    5- 14 

3E KLASSE POuLE 14  
Attc-freepack 3            5- 38  
Doing 1                    5- 35  
Reflex 3                   5- 26  
Vvv 5                      5- 20  
Docos 6                    5- 16  
Taverzo 8                  5- 15 

4E KLASSE POuLE 18  
Docos 7                    4- 32  
Rijnsoever 9               5- 27  
Avanti 8                   5- 25  
Tov 6                      5- 21  
Attc-freepack 9            5- 20  
Taverzo 14                 4- 15  

4E KLASSE POuLE 13  
Salamanders 6              4- 33  
Docos 8                    4- 23  
Dhc 6                      4- 22  
Svn 5                      4- 13  
Combat 3                   4-  9 

4E KLASSE POuLE 14  
Doing 3                    5- 36  
Reflex 4                   6- 30  
Sassem 3                   5- 28  
Tov 5                      6- 28  
Docos 9                    5- 22  
Treffers (R) 7             5- 16 

5E KLASSE POuLE 26  
Docos 10                   5- 42  
Taverzo 17                 5- 35  
Pa Duy 2                   5- 26  
Vvv 11                     5- 21  
Pingwins 5                 5- 14  
Rijnsoever 14              5- 12  

5E KLASSE POuLE 30  
Play Fair 4                5- 40  
Docos 18                   5- 28  
Treffers (R) 9             5- 26  
Docos 11                   5- 26  
Avanti 10                  5- 21  
Rijnsoever 13              5-  9  
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5E KLASSE POuLE 23  
Docos 12                   5- 39  
Siok 4                     5- 34  
Salamanders 8              5- 26  
Wibats 2                   5- 25  
Smash (M) 8                5- 19  
Dvc 1                      5-  7  

5E KLASSE POuLE 29  
Avanti 9                   4- 27  
Spinmill 2                 4- 26  
Docos 13                   4- 20  
Rijnsoever 10              4- 16  
Play Fair 5                4- 11  

5E KLASSE POuLE 24  
Docos 14                   5- 38  
Vvv 10                     5- 35  
Salamanders 12             5- 27  
Siok 5                     4- 15  
Smash (M) 10               5- 15  
Vriendenschaar 14          4- 10  

5E KLASSE POuLE 25  
Docos 15                   5- 33  
Rijnsoever 11              4- 30  
Dhc 7                      5- 30  
Salamanders 10             5- 21  
Doing 6                    6- 21  
Vvv 12                     5- 15  

5E KLASSE POuLE 21  
Siok 6                     5- 37  
Wibats 3                   6- 29  
Docos 16                   5- 25  
Pynacker 3                 5- 22  
Salamanders 9              5- 21  
Smash (M) 9                4- 16  

5E KLASSE POuLE 31  
Play Fair 3                5- 36  
Docos 17                   6- 34  
Treffers (R) 10            5- 33  
Tov 7                      6- 23  
Rijnsoever 12              5- 22  
Avanti 11                  5- 12  

5E KLASSE POuLE 30  
Play Fair 4                5- 40  
Docos 18                   5- 28  
Treffers (R) 9             5- 26  
Docos 11                   5- 26  
Avanti 10                  5- 21  
Rijnsoever 13              5-  9  

6E KLASSE POuLE 25  
Treffers (R) 12            5- 38  
Reflex 6                   5- 34  
Docos 19                   5- 27  
Tov 9                      5- 18  
Doing 7                    5- 17  
Play Fair 7                5- 16  

6E KLASSE POuLE 23  
Taverzo 19                 6- 36  
Docos 20                   5- 31  
Svn 7                      4- 24  
Pa Duy 3                   4- 23  
Vvv 14                     5- 21  
Dhc 10                     6- 15  
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Jeugd competitie

LANDELIJK B GROEP 1
  
Assen 1 5- 33  
Docos-wolkyshop.nl 1 5- 32  
Wanzl/Belcrum 1 5- 29  
Tafeltennis Zwolle 1 5- 23  
Slagvaardig (R) 3 5- 21  
SV red star ‘58 1 5- 12  

LANDELIJK C GROEP 5
  
A-merk 2 6- 41  
Amstelveen 2 5- 33  
Combat 1  5- 25  
Scyedam 2    5- 24  
Docos-wolkyshop.nl 2 6- 20  
De Treffers (R) 1 5- 17  

KLASSE 2B           

Tov 3 6- 38  
Play Fair 1  6- 32  
De Salamanders 2  5- 31  
Reflex 1  5- 29  
Docos 4 4- 20  
Vriendenschaar 4 6- 10  

KLASSE 3C           

Docos 3 5- 39  
Taverzo 6 6- 33  
Doing 3 5- 26  
Avanti 3  5- 25  
Vvv 2 4- 16  
Tzm 1 5- 11  

KLASSE 4F           

Reflex 3  6- 45  
Vvv 3   6- 44  
Docos 5 5- 29  
Spinmill 1  5- 27  
Play Fair 3  6- 21  
Ttvn Nieuwkoop 1 6-  4  

PuPILLEN CC         

Docos/Bubbeljungle 7 6- 47  
Rijnsoever 7 6- 36  
Doing 6  6- 32  
Tov 5     5- 25  
Vvv 6   6- 23  
Treffers (R) 5  5-   7  

PuPILLEN CD         

Pynacker 5 5- 29  
Docos/Bubbeljungle 8 5- 27  
Rijnsoever 8  5- 22  
St H/Tsb 7  5- 22  
De Salamanders 6  4- 20  

PuPILLEN CE         

Dordrecht 9 5- 37  
Tzm 2 4- 32  
Taverzo 8   5- 19  
Docos/Bubbeljungle 6 3- 16  
Salamanders 8 5-  6  
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Coach bij Docos 4
Ik begon vorig jaar, met het begeleiden van een jeugd team. Vorig jaar 
bestond dat team uit Thije, Niek en Max. Max is gestopt na dat seizoen, 
waardoor het team een nieuwe 3e speler kreeg. Namelijk Mischa. Thije en 
Niek komen uit de 3e klasse, maar Mischa komt uit Pupillen A.
Mischa was daar gewend om alles te winnen, waardoor hij het wel zwaar 
kreeg bij zijn 1e wedstrijd in de 2e klasse. Ik kon in het begin alleen de 
thuiswedstrijden coachen i.v.m. mijn werk. Maar nu ga ik ook met de uitwed-
strijden mee, waardoor ik ze nu alle wedstrijden kan coachen.

Mischa had het de eerste drie competitiewedstrijden erg lastig, hij was nog 
niet gewend aan het niveau. Maar nu is het een heel ander verhaal. Hij is het 
niveau nu gewend en begint wedstrijden te winnen. 
Omdat mischa eerst weinig won verloor het team vaak, maar sinds zaterdag 
10 oktober is het team op zijn sterkst. Ze wonnen toen met 10-0!!!! Dat was 
toen hun eerste competitiewedstrijd die ze wonnen, en HOE! Er zaten toen 
mooie wedstrijden tussen en vooral Mischa maakte het iedere keer spannend 
door soms een 5-setter te spelen. 

Zaterdag 17 oktober had het team een inhaalwedstrijd in Lisse; ze moes-
ten tegen Reflex. De thuiswedstrijd hadden ze met 4-6 verloren, maar de 
uitwedstrijd was precies tegenover gestelde. Docos won deze keer met 6-4. 
Dit laat zien dat ze sterker zijn gaan spelen t.o.v. het begin van de competi-
tie.

Tot nu toe zien de percentages er als volgt uit:
Niek:   10/15 66%
Thije:  9/15 60%
Mischa:  6/15 40%

Ze staan momenteel op de 4e plek, maar ik zal vanaf nu bij alle wedstrijden 
aanwezig zijn, waardoor ze altijd iemand hebben die ze tips geeft. Alles is 
nog mogelijk, daarom proberen wij met zijn allen op de 2e plek terecht te 
komen. Ze staan 6 punten achter op de nummer 2, met één wedstrijd minder 
gespeeld. Ze moeten nog tegen Salamanders, het team waar Thije en Niek 
al heel vaak tegen hebben gespeeld. Ze spreken uit vol vertrouwen, dat ze 
gemakkelijk zullen winnen. En als dat echt gaat gebeuren, dan komt de 2e 
plaats erg dichtbij.

Matthijs Apperloo
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C-Jeugdranglijsttoernooi in Hoorn
Edwin Westdorp
Gisteren, zaterdag 17 oktober, mocht Edwin in Hoorn aantreden voor het
C-jeugdranglijsttoernooi om te laten zien wat hij kan en een poging te doen 
om zijn B-licentie te behalen.
Helaas, het geluk was niet met Edwin... De avond voorafgaand aan dit toer-
nooi heeft Edwin zijn knie hard gestoten en die was goed blauw geworden, 
behoorlijk stijf en het deed ook nog eens pijn. Maar goed, daar kijkt een 
wedstrijdleiding van een toernooi niet naar... Gewoon aantreden dus.
Ik (Peter) was samen met Rob & Edwin al vroeg (07.30 uur) vertrokken 
richting Hoorn om daar een paar minuten na 09.00 uur te zijn. Gelijk even 
aangemeld en direct daarna een tafel gezocht om in te spelen. Het ging lek-
ker bij Edwin. Alleen bleek al snel dat Edwin niet zo goed door zijn knieën 
kon gaan. Lastig dus.
In zijn poule werd Edwin ongeslagen eerste (zie onderstaande uitslagen):
A.  J. Eeuwes (Getave)
B.  EDWIN WESTDORP (DOCOS)
C.  T.P. Mulder (Zwolle)
D.  M. Schomaker (United Oost)
A-C    16-14, 11- 4,  12-10   :   3-0
B-C    11-  7,  11-13,  11- 8,  11- 4,       :   3-1
A-D   11-  5,  11- 5,   9-11,  11- 4,       :   3-1
B-C    11-  7,  12-14,  7-11,  11- 7,  11- 6 :   3-2
C-D     4- 11,  11- 9,   7-11,  11- 9,  11- 5 :   3-2
A-B    11-  4,  11-13,   2-11,  11- 4,   9-11 :   2-3
Vooral Edwin’s laatste partij had vrij veel van zijn knie gevraagd... Op het 
laatst nog nèt even wat meer aanzetten omdat hij deze partij tòch ook wilde 
winnen. Achteraf gezien waarschijnlijk iets te belastend geweest voor zijn 
knie.
In zijn vervolgronde welke uiteraard in het hoofdtoernooi plaatsvond moest 
Edwin spelen tegen T.M. Moeke (Htc). Dit was een partij waar Edwin na een 
zeer spannende eerste game verder weinig in te brengen had. De uitslagen 
waren (Edwin als “A”): 10-12, 5-11, 7-11: 0-3.
Dit hield dus in dat Rob, Edwin & ik alweer (te) vroeg huiswaarts konden. En 
tòch kijk ik positief terug op dit toernooi. Bij vlagen en ondanks zijn bles-
sure (waar je Edwin zelf niet ene keer over gehoord hebt, maar ja... zijn 
gezicht sprak boekdelen) heb ik geweldige rally’s en ook afzonderlijke hele 
mooie slagen gezien.
Edwin, volgende keer gewoon beter.
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“Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, 
want we zitten allemaal even recht.”

“Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, 
want we zitten allemaal even recht.”
Sinterklaas bezoekt ook dit jaar weer onze ver-
eniging.

Op zaterdag 28 november a.s. komt de Sint 
met twee van zijn Pieten naar DOCOS 

tafeltennis speciaal voor de kinderen tot 
12 jaar. 

Het feest be-
gint om 15.00 

uur en eindigt 
om ±17.00 uur. 

Deze middag gaan wij gezellig zingen, tekenen en 
genieten van chocolade, speculaas en limonade.

Alle jeugdleden, hun broertjes of zusjes en 
de (klein)kinderen van seniorleden, dona-
teurs of sponsors zijn van harte welkom. 

De Sint wil graag weten welke kinderen 
komen. Hij vraagt de ouders om gegevens, 
zoals hobby’s, talenten en andere bijzon-
derheden zo snel mogelijk door te bellen. 
(uiterlijk vrijdag 27 november a.s.)

Eén van zijn Pieten is te bereiken op zijn mobiele 
telefoon op 06 4025 6097 of via een speciaal e-mail: 
sint@docos.info.
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Opleiding tafeltennisbegeleider-1
Waarom een opleiding tafeltennisbegeleider-1?
Tafeltennis kan en wil beter scoren op het gebied van jeugdbegeleiding. Dat 
bleek onlangs weer uit een onderzoek. Binnen de nieuwe opzet van oplei-
dingen willen we daar nadrukkelijk iets aan gaan doen: vandaar de opleiding 
tafeltennisleider-1. Begeleiden omvat veel verschillende elementen. Bij de 
ene begeleider zal dit goed in orde zijn, maar de andere begeleider is moge-
lijk ergens minder in bedreven. Binnen de opleiding komen veel aspecten van 
begeleiden aan de orde. Het is aan de deelnemer om er uit te halen wat voor 
hem of haar geschikt is. 

Voor wie?
De opleiding is interessant voor meerdere doelgroepen. Ouders die ge-
vraagd worden om hun kind te begeleiden bij competitiewedstrijden en/of 
toernooien vinden hier zeker geschikte informatie. Ook (jonge) senioren die 
graag een jeugdteam willen begeleiden worden op weg geholpen. Wie aspira-
ties heeft om een team op hoger niveau te coachen zal hier waarschijnlijk te 
weinig over het onderwerp vinden.

Waaruit bestaat de opleiding?
De opleiding bestaat, zoals alle toekomstige opleidingen, uit 3 delen:

1) Het zelfstandig doornemen van informatie
Voor deze opleiding ontvangen de deelnemers een boekje dat zeer veel 
achtergrondinformatie bevat over het begeleiden van jeugd bij tafelten-
niswedstrijden. Er worden praktische opmerkingen gemaakt over de gang 
van zaken bij competitiewedstrijden en bij het deelnemen aan toernooien, 
maar ook wordt ingegaan op de pedagogische kant met zelfs een stukje over 
mentale begeleiding. Voor begeleiders die een tafeltennis achtergrond heb-
ben worden al tips in de richting van coaching gegeven. Voor het geval er een 
ongelukje gebeurt wordt er zelfs ingegaan op EHBO zaken. De deelnemers 
ontvangen dan ook een boekje over EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongeval-
len).

2) Het bijwonen van twee bijeenkomsten
Voor tafeltennisleider-1 gaat het slechts om twee bijeenkomsten van circa 3 
uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt de stof uit de boekjes niet herkauwd, 
maar worden wel thema’s met betrekking tot begeleiden aangesneden onder 
leiding van een ervaren docent. Maar ook het tafeltennis in de praktijk komt 
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aan bod! Door hier met elkaar over te praten en zelf te doen krijgen die 
onderwerpen een heel andere dimensie. Bovendien is het leuk om met andere 
begeleiders kennis te maken. Je kunt dan tevens beluisteren hoe het er bij 
andere verenigingen aan toe gaat.

3) Het uitvoeren van praktijkopdrachten
De deelnemer dient bij de eigen vereniging een aantal opdrachten uit te voe-
ren. Deze opdrachten, die ingestuurd dienen te worden, zijn zo gekozen dat 
ze passen bij de kerntaken waar een begeleider voor komt te staan:
o  het begeleiden van sporters met oog voor veiligheid en hygiëne
o  het regelen van wedstrijdzaken
o  het helpen bij het organiseren van activiteiten

Bij iedere rubriek passen opdrachten die er in het algemeen voor bedoeld 
zijn om er iets over op papier te zetten en de onderwerpen tevens te be-
spreken met een kaderlid van de vereniging.

Waar en wanneer?
De opleiding wordt georganiseerd op de volgende locatie:
TTV Woerden
Jozef Israëlslaan 58
3443 CT  WOERDEN
Tel.: 0348-419666
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De twee bijeenkomsten staan gepland voor:
-zaterdag 21 november 2009   (van 10.00 uur tot 13.00 uur) 
-zaterdag 5 december 2009   (van 10.00 uur tot 13.00 uur)

Docent
De opleiding wordt verzorgd door Tsuri Menereis.

Afsluiting
Een ieder die het afgesproken aantal opdrachten instuurt, hier een vol-
doende voor scoort en in het bezit is van het bewijs van deelname aan de 
bijeenkomsten, ontvangt het certificaat Tafeltennisbegeleider-1. U staat 
dan geregistreerd als Tafeltennisbegeleider en er zal van tijd tot tijd vanuit 
de NTTB contact met u worden gezocht om te horen hoe het begeleiden 
verloopt.

Contact onderhouden met geslaagden heeft een drieledige bedoeling:

-  de opleiders horen wat er speelt op het gebied van begeleiden en kunnen 
die informatie eventueel verwerken in toekomstige opleidingen.

-  de begeleider kan nog eens terugkomen op zaken die tijdens de opleiding 
werden genoemd of geschreven en daar vragen over stellen.

-  tevens zou het hebben van contact wel eens een bindende werking kunnen 
hebben en dat zou in ieders belang kunnen zijn.

Kosten
De kosten voor de opleiding bedragen € 25,00 per persoon. Voor dit bedrag 
ontvangt u de genoemde boekjes, informatie over de uit te voeren opdrach-
ten en het recht om deel te nemen aan de twee bijeenkomsten. Indien u uw 
certificaat vóór 31 december 2009 heeft behaald ontvangt u het deelna-
megeld retour. Voor het crediteren van het deelnamegeld dient u op het 
aanmeldingsformulier uw bank- of girorekeningnummer in te vullen.

Opgave
Als u aan de opleiding tafeltennisbegeleider-1 wilt deelnemen dient u het 
aanmeldingsformulier in te vullen en vóór 12 november a.s. toe te zenden aan 
het bondsbureau van de NTTB.
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Tafeltennisbegeleider-1 
 

Aanmeldingsformulier 

 
 
 

Het ingevulde aanmeldingsformul ier uiterli jk 12 november 2009 
retourneren aan: 

 
NTTB, t.a.v. Magrit van Dinter, Postbus 600, 2700 MD  ZOETERMEER 

óf doormailen naar dinter@nttb.nl  
 
 

Persoonsgegevens: 

Achternaam:  

Voorletter(s):  

Roepnaam:   

Adres:  

Postcode / Woonplaats:  

Tel.(privé):  

Tel.(mobiel):  

E-mailadres:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Bank- of girorekeningnummer:  

Vereniging:  

Bondsnummer:  

 
Bovengenoemd persoon meldt zich aan voor de opleiding tafeltennisbegeleider-1 in: 
 

Locatie Data bijeenkomsten:  X 

Woerden zaterdag 21 november 2009  (aanvang 10.00 uur) 
zaterdag 5 december 2009  (aanvang 10.00 uur) 

 

 
 

 Betalingsinformatie: 

o Nadat de NTTB uw aanmelding heeft ontvangen ontvangt u zo spoedig 
mogelijk een ontvangstbevestiging en een faktuur waarmee u de 
deelnamekosten kunt voldoen. 

o De deelnamekosten voor de opleiding tafeltennisbegeleider-1 bedragen  
 25,00. 

o Indien u uw certificaat tafeltennisbegeleider-1 vóór 31 december 2009 heeft 
behaald worden de deelnamekosten aan u gecrediteerd.  

 
Handtekening: Datum:  
 
------------------------------------------------ ----------------------------------------- 

 
 

Tafeltennisbegeleider-1 
 

Aanmeldingsformulier 

 
 
 

Het ingevulde aanmeldingsformul ier uiterli jk 12 november 2009 
retourneren aan: 

 
NTTB, t.a.v. Magrit van Dinter, Postbus 600, 2700 MD  ZOETERMEER 

óf doormailen naar dinter@nttb.nl  
 
 

Persoonsgegevens: 

Achternaam:  

Voorletter(s):  

Roepnaam:   

Adres:  

Postcode / Woonplaats:  

Tel.(privé):  

Tel.(mobiel):  

E-mailadres:  

Geboortedatum:  

Geboorteplaats:  

Bank- of girorekeningnummer:  

Vereniging:  

Bondsnummer:  

 
Bovengenoemd persoon meldt zich aan voor de opleiding tafeltennisbegeleider-1 in: 
 

Locatie Data bijeenkomsten:  X 

Woerden zaterdag 21 november 2009  (aanvang 10.00 uur) 
zaterdag 5 december 2009  (aanvang 10.00 uur) 

 

 
 

 Betalingsinformatie: 

o Nadat de NTTB uw aanmelding heeft ontvangen ontvangt u zo spoedig 
mogelijk een ontvangstbevestiging en een faktuur waarmee u de 
deelnamekosten kunt voldoen. 

o De deelnamekosten voor de opleiding tafeltennisbegeleider-1 bedragen  
 25,00. 

o Indien u uw certificaat tafeltennisbegeleider-1 vóór 31 december 2009 heeft 
behaald worden de deelnamekosten aan u gecrediteerd.  

 
Handtekening: Datum:  
 
------------------------------------------------ ----------------------------------------- 
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Bestuur Docos tafeltennis

Voorzitter
Wim Vreeburg
Grotiuslaan 33
2353 BS  Leiderdorp
tel. 071 589 29 31
voorzitter@docos.info

Secretaris
Nadia Huizer
Joseph Haydnlaan 84
2324 AV  Leiden
tel. 071 576 98 35
secretaris@docos.info

Penningmeester
Ferry Veijgen
Luchtmansplein 31
2332 PR  Leiden
tel. 06 143 24 323
penningmeester@
docos.info

Jeugdzaken, 
wedstrijdzaken
en training
Luchtmansplein 31
2332 PR  Leiden
tel. 06 402 56 097
jeugdzaken@docos.info
wedstrijdzaken@docos.
info
training@docos.info

Barbeheer
Ria van Cassel
Carneoolstraat 10
2332 KB  Leiden
tel. 071 579 07 92
barbeheer@docos.info

Overige functionarissen

Wedstrijdsecretaris senioren
Ron Goedman
Doelengracht 10
2311 VM  Leiden
tel. 071 531 31 45 / 06 818 78 263
wedstrijdsecretaris@docos.info

Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624
Jeugd recreatie: € 22,25 Jeugd competitie: € 26,75 per kwartaal
Senioren recreatie: € 30,75 Senioren competitie: € 38,50 per kwartaal
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 bij de bar verkrijgbaar)


