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Van de voorzitter
Wanneer eindigt het oude en begint het nieuwe seizoen? Voor mijn gevoel is
de ALV en het slotfeest het einde van het oude seizoen. De ledenvergadering trekt altijd een beperkte groep leden en toch kijk ik tevreden terug op
de ALV. De inbreng in de discussies
van de leden was dit jaar buitengewoon goed. Zie daarvoor het verslag
in dit clubblad. En altijd bijzonder
is dat onze ere voorzitter, Henk
Huijng, ondanks zijn hoge leeftijd
van 93 jaar en ondanks dat Henk
nu twee geamputeerde onderbenen
heeft, toch aanwezig is en op het eind
helder het woord heeft gevoerd. Een
indrukwekkend voorbeeld van betrokkenheid. Enkele dagen na de ALV was
het slotfeest, waarbij ook de deelnemers van het Groot Rijnland Toernooi
uitgenodigd waren. Met mooie muzikale inbreng van Maarten Witkam en van
Marise, Paul en Janneke als Docos house band. Ik verwacht in 2011 een vervolg! En een band met sfeervolle muziek die hun naam voor een zomerfeest
waar maakt: The Tropicals. Dank aan Yolanda, Astrid, Maarten en alle andere
leden voor de organisatie.
En nu gaan we ons 60e jaar als vereniging in. Dat betekent een jubileum aan
het einde van dit seizoen. Op de ALV is nagedacht over mogelijke evenementen. Bovendien gaat een groepje leden 60 jaar Docos in een boekwerkje
samenvatten. Wordt vervolgd! Maar eerst aandacht voor tafeltennis als
“business as usual”. De landelijke competitie start met twee Docos damesteams en ook het eerste herenteam, uitkomende in de hoofdklasse, zal op
die zaterdagen de wedstrijden spelen. Altijd leuk om langs te gaan, support
te geven en elkaar te ontmoeten. De jeugd speelt weer hoog in landelijk
A, landelijk C en 1e klasse. Steeds met kansen op een hoge klassering. Alle
andere teams strijden om kampioen te worden of in de klasse te blijven.
Gelet op de “heen en weer” golf van het afgelopen jaar, eerste helft veel
heen en tweede helft veel weer, verwachten we de nodige kampioenen. Na
discussie op de ledenvergadering heeft het bestuur besloten om de huldiging
van kampioenteams senioren de eerste maandag na afloop van de competitie
te houden. Dus maandag 29 november, van 20:00 – 20:30 uur! Ik heb die dag
genoteerd en streef er naar op die dag met mijn team gehuldigd te worden!
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Rond deze maanden zijn er drie speciale verjaardagen. Ferry Veijgen vierde,
als alternatieve startfeest van het seizoen, dat hij de leeftijd die Docos
eind van het seizoen bereikt zelf inmiddels heeft. Nico van Cassel, still going
strong, doet daar nog eens 20 jaar bovenop. En Joop Uitendijk vertelde
mij, tot mijn verrassing, dat hij in het najaar die leeftijd der sterken ook
bereikt. Alle drie vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd en mijn wens
daarbij is dat ieder ook de komende jaren dezelfde energie moge opbrengen!
		
Voor mij is het altijd een genoegen om het clubblad als post te ontvangen.
Niet alles hoeft digitaal. Heel blij ben ik dan ook dat Astrid Hinrichs de
eindredactie van de Looping Driver op haar neemt. Ik hoop dat zij er in
slaagt om een aantal mede redacteuren te rekruteren. En ik ga er vanuit dat
dit jaar weer een groot aantal van ons een inhoudelijke bijdrage leveren aan
dit blad. Een mooi seizoen toegewenst.
Reageren?
voorzitter@docos.info

Wim Vreeburg

In dit nummer van de Looping Driver zijn verschillende impressies van het
Docos Zomerfeest te zien zijn. Hierboven één van de acts: Duo Komitas
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Verslag van de Algemene ledenvergadering
Docos tafeltennis: maandag 21 juni 2010
Aanwezig: Ron Goedman, Cor Prins, Ite Christiaans, Nico van Wijk, Sam
Anes, Sophie Duindam, Nico van Cassel, Wim van Stigt, Henk Huijing, Frank
Lequin, Remco Bruijne, Yolanda Bloemen, Wim Jägers, Astrid Hinrichs, Joop
Uiterdijk, Max Verberg, Annelies Bultema, Matthijs Apperloo, Manfred Vastenburg, Melissa de Bruin, Ronald Nieboer, Fadil Bibuljica, Hans Rijsbergen,
Cees Taams, Jan Dorrepaal, Gert-Michiel de Niet, Wim Vreeburg, Ria van
Cassel, Sebastiaan Veijgen, Ferry Veijgen en Nadia Huizer
Afwezig met kennisgeving: Piet van der Staak
1. Opening
Voorzitter Wim Vreeburg heet alle leden, ereleden en speciaal de erevoorzitter van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. Een jubileum
voor de erevoorzitter want hij is 10 keer zelf aanwezig geweest als voorzitter en 40 keer als erevoorzitter.
Voorzitter geeft aan voor de 4e keer een ALV te openen. Nico van Cassel
heeft de ALV 59 keer meegemaakt. Dit jaar is de ALV eenmalig op de maandagavond i.v.m. de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal op donderdag
24 juni.
Voorzitter biedt zijn excuses aan voor het niet uitbrengen van het clubblad
met daarin alle stukken voor de ALV. Dit is gekomen door een miscommunicatie. Alsnog zijn alle stukken verzonden via de mail. Aan de agenda wordt
nog een punt toegevoegd, namelijk het verdelen van het positief resultaat
2009-2010.
2. Mededelingen
Remco Bruijne zal rond 21.00 uur aanwezig zijn op de ledenvergadering.
3. Verslag ALV juli 2009
Tekstuele aanpassingen zijn bij de voorzitter bekend en worden aangebracht.
Frank Lequin: in het verslag staat dat er een rooster geplaatst zou worden
met de data van aftredende/herkiesbare bestuursleden. Deze is in het clubblad geplaatst.
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Ite Christiaans: wordt in het verslag Ite Prins genoemd, moet aangepast
worden in Christiaans.
Wim van Stigt: contract van het clubgebouw wordt iedere 5 jaar verlengd,
hoe gaat dat nu met de nieuwbouw in zicht? Antwoord: Het contract is verlengd tot 2014.
Sophie Duindam: In het financieel verslag is besloten het reserveringsgeld
een bepaalde bestemming te geven. Geldt dit ook voor 2010? Antwoord:
Wordt besproken bij toegevoegd agendapunt.
Frank Lequin: We hebben afgesproken te protesteren tegen de NTTB-verhoging is dat ook gebeurd?
Antwoord: Ferry heeft in de bondsraad tegen de verhoging gestemd maar
was hierbij de enige en dus in de minderheid.
Wim van Stigt: In het verslag staat dat het dak gerepareerd is door nieuwe
platen erop te leggen. Maar er zijn ook nog allerlei uitlaten vervangen op het
dak.
Gert-Michiel de Niet: Heeft de gemeente subsidie gegeven voor het aanschaffen van de AED.
Antwoord: Nee, AED moet door de verenigingen zelf bekostigd worden.
4. Het jaarverslag
De voorzitter geeft aan dat er een aantal gunstige punten zijn, wat wisselvallige punten en wat minder gunstige punten.
Gunstig:
1 AED aanschaf
2 AED cursus gevolgd door 22 leden
3 Onderhoud bar en gebouw verloopt prima
4 Leden behoud en werving gaat goed
Wisselvallig:
4 a
 lle trainingen lopen goed behalve de TOP-trainingen, deze komen niet
van de grond
5 trainerswisselingen
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Niet gunstig:
6 wegvallen van het 1e herenteam m.u.v. Max Verberg
7 wegvallen van het 1e damesteam m.u.v. Nadia Huizer
8 continuiteit van het clubblad
9 het wegvallen van de sponsorcommissie
In het jaarverslag is geen stukje verschenen over de jeugdcompetitie, maar
daarin is wel goed gespeeld. Er zijn dit jaar ook weer clubkampioenschappen
gespeeld.
Wim Jägers: Hoeveel leden hebben we op dit moment?
220 leden. We hebben een bonus van 150 euro van de NTTB gehad vanwege
een groei van 30 leden in het afgelopen jaar.
Sophie Duindam: Bij het overzicht van competitiespelende teams moeten de
jaartallen worden aangepast.
Wim Jägers: Draait het NAS-systeem goed?
Antwoord: 1e helft van de competitie ging heel goed, 2e helft van de competitie had een wat moeizame start maar na bijsturing is dat ook goed gegaan.
De briefjes moeten ook nog steeds opgestuurd worden. Uitslagen direct bij
Docos in NAS invoeren.
Wim Jägers: AED cursus was prima, maar tijdens de cursus bleek dat niet
iedereen capabel genoeg is om hiermee te werken. Graag dit aan de persoon
in kwestie doorgeven.
Antwoord: Ieder jaar zal er een vervolgcursus AED worden gegeven.
5. Financieel Jaarverslag

Balans:
Wim van Stigt: defibrillator is niet opgenomen in de inventarislijst.
Antwoord: Hij is nog niet officieel geschonken aan de club door de club van
50. Afschrijvingstermijn is 5 jaar.
Wim van Stigt: Mooie groei van de renterekening hoe is dat te verklaren van
25.000 naar 34.000 euro?.
Antwoord: Vorig jaar nog een openstaande crediteuren van 3000 euro. We
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maken veel omzet en hebben geen schulden, geen grote uitgaven in de inventaris.
Wim van Stigt: op de inventarislijst staat alles bijna op 0. Moet er geen
reservering gemaakt worden voor de inventaris?
Antwoord: Nee dat is niet nodig we verwachten geen grote uitgaven.
Gert-Michiel de Niet: Hoe zit het met de vloer in de speelzaal? Wanneer
wordt deze vervangen?
Antwoord: Is lastig ivm de verhuizing in 4 à 5 jaar. Deze vloer houden we en
proberen we steeds met kleine stukjes te repareren. Een nieuwe vloer kost
al gauw 50.000 euro.

Resultatenrekening:
Wim van Stigt vraagt hoe de kosten van de trainers in de administratie zijn
opgenomen.
Antwoord: Docos heeft geen betaalde trainers in dienst. Trainers krijgen
een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast ontvangen zij enkele materialen.
Reiskosten naar uitwedstrijden en toernooien worden vergoed tot maximaal
de wettelijke vergoedingen.
Wim Jägers: Ooit hebben we afgesproken dat de inkoopwaarde de helft
moet zijn van de omzetwaarde. In theorie zouden dan de prijzen naar beneden kunnen. Ria geeft aan nu wel eens geluk te hebben met bepaalde inkoopprijzen, maar daar kan je niet altijd van uitgaan.
Max Verberg: Hoe vaak worden de kantineprijzen verhoogd?
Antwoord: Afhankelijk van het soort product en hoe de prijzen daarvan in
de winkel omhoog gaan.
Sophie Duindam: Gas/water/licht-post is enorm gestegen, mag de thermostaat dan in de zaal wat naar beneden, het is altijd zo warm?
Antwoord: Hij staat ingesteld op 18 graden. Controleer of hij ook 18 aangeeft op het moment dat het zo warm is.
Sophie Duindam: Post kantoorartikelen is erg hoog?
Antwoord: Een deel daarvan zijn toners en deze kosten moeten eigenlijk
naar het clubblad toe. Dit zal een verschuiving van 400 euro zijn.
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Sophie Duindam: Zijn de postzegelkosten omhoog gegaan?
Antwoord: Dit komt omdat de rekeningen nu ook over de post worden verstuurd.
Gert-Michiel de Niet: Is het mogelijk om het schafeltennistoernooi naar
Docos te halen.
Antwoord: Dit kunnen we verder bespreken bij het agendapunt 60-jarig
jubileum Docos.
Sophie Duindam: Op de inventarislijst staat de robotrestwaarde op een
boekwaarde van 0.
Antwoord: De residuwaarden worden op 0 gezet, in 2008 is hij helemaal
afgeschreven.

Reserveringen:
Vorig jaar is besloten het resultaat van 4000 euro te verdelen over drie
posten namelijk 1500 voor de tafels, 1000 voor het onderhoud en 1000 voor
het jubileum.
Dit is ook als richtlijn genomen voor dit jaar. Het is de bedoeling dat de
ALV ieder jaar opnieuw toestemming geeft waarover het resultaat verdeeld
kan worden. Dit jaar is de verdeling hetzelfde als vorig jaar met een extra
bedrag van 839 euro dat aan het eigen vermogen wordt toegevoegd.
Sophie Duindam: Komt de defibrillator volgend jaar ook bij het eigen vermogen?
Antwoord: 1600 euro wordt over een periode van 5 jaar afgeschreven.
6. Verslag kascommissie
Jan Dorrepaal leest verslag van de kascommissie voor en vraagt aan de
ALV om het bestuur décharge te verlenen. De ALV gaat unaniem akkoord.
Matthijs Apperloo is toegetreden tot de commissie Financiën en heeft een
goede bijdrage geleverd aan de financiële administratie.
7. Benoeming bestuursleden
Wim Vreeburg en Nadia Huizer zijn beiden aftredend dit jaar. Wim Vreeburg stelt zich nog 2 jaar beschikbaar als voorzitter. Nadia Huizer legt haar
functie als secretaris na 4 jaar neer en zal worden opgevolgd door Yolanda
Bloemen. Astrid Hinrichs zal als redacteur van de Looping Driver aan de slag
gaan.
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Wim spreekt Nadia toe en dankt haar voor haar 4 jaar inzet voor Docos.
Toen ze samen 4 jaar geleden begonnen als bestuurslid moesten ze nog aan
elkaar voorgesteld worden maar de klik was er meteen hieruit volgde een
prettige samenwerking. Een mooie bos bloemen wordt overhandigd.
Na de pauze neemt Yolanda Bloemen achter de bestuurstafel de plaats in
van Nadia Huizer.
8. Jubileum: 60 jaar Docos in 2011
Voorzitter polst de vergadering wat de wensen hieromtrent zijn. Er komen
meerdere reacties.
Gert-Michiel de Niet oppert de mogelijkheid van een schafeltenniskampioenschap. Hij geeft uitleg over de opzet van schafeltennis: een combinatie van
tafeltennis en schaken.
Frank Lequin attendeert op het WK-tafeltennis dat van 8-15 mei in Rotterdam gehouden wordt.
Manfred Vastenburg noemt het organiseren van een demonstratiewedstrijd
met topspelers bij Docos als een mogelijkheid.
Wim van Stigt zou graag zien dat het jubileumboek in verband met het
60-jarig bestaan van Docos geactualiseerd wordt.
Nico van Cassel noemt een oud-ledentoernooi als optie.
Voorzitter vraagt vervolgens wie van de leden zouden willen meewerken aan
de organisatie van verschillende jubileumactiviteiten. Max Verberg, Melissa
de Bruin, Gert-Michiel de Niet (voor schafeltennis), Nico van Cassel en Wim
van Stigt (jubileumboek en oud-ledentoernooi) zijn daartoe bereid.
9. Huldiging kampioensteams.
Wanneer moet huldiging plaatsvinden? Sam Anes: op speelavond zelf. Dit
echter alleen mogelijk als teams thuis kampioen worden (huldiging door bestuursleden en/of Ron Goedman). Indien teams elders kampioen worden zijn
Cor Prins, Nico van Cassel, Gert-Michiel de Niet, Ron Goedman op zich wel
bereid te rijden. Als alternatieve mogelijkheid wordt genoemd de huldiging
op aansluitende speelavond te laten plaatsvinden. Max Verberg vindt huldiging elders overdreven. Matthijs Apperloo sluit zich hierbij aan. Misschien
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wel nuttig dit bij jeugdteams te doen.
Conclusie van Ron Goedman: huldiging op eerstvolgende thuiswedstrijd, tenzij het de laatste wedstrijd is.
10. Ontruimingsplan / oefening
Door brandweer verplicht. Conceptplan komt in het najaar. Besloten moet
worden of ontruiming alleen bij training gebeurt of ook bij competitie.
Sam Anes: hoe vaak per jaar moet zo’n ontruiming plaatsvinden? Antwoord:
minimaal 1 keer per jaar. Komend seizoen zal er 1 maal een ontruiming aangekondigd plaatsvinden en 1 maal onaangekondigd.
Hans Rijsbergen: door wie wordt dit gecontroleerd? Hij vindt dergelijke
oefeningen onzin.
Matthijs Apperloo wil juist dat ontruiming vaker plaatsvindt, anders maken
niet alle leden er een mee.
Cor Prins: de hekken voor de deur (achterzijde) moeten verwijderd worden;
staan in de weg bij noodsituaties.
Wim Jagers verzoekt de ontruiming in de zomer te doen plaats vinden,
anders is het koud.
Hans Rijsbergen oppert de ontruiming tijdens het sportcafé te organiseren.
Gert-Michiel de Niet: is er een bedrijfshulpverlener bij ontruiming aanwezig?
Geïnventariseerd wordt wie een bedrijfshulpverleningsdiploma hebben. Dit
zijn Ronald Nieboer, Sam Anes, Gert-Michiel de Niet. Fadil Bibluljica wil dit
diploma ook behalen.
Fadil merkt op dat er geen verzamelpunt is aangegeven. Zo’n punt moet in
verband met ontruiming aangegeven worden.
Ronald Nieboer: ontruiming moet onverwacht zijn. Manfred Vastenburg wijst
op noodzaak van inventarisatie welke leden het eerdergenoemde diploma
hebben en op de noodzaak te bekijken of het ontruimingsplan voldoet.
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11. Beleidsvoornemens
(Zie notitie Doelstellingen beleidsplan Docos 2010-2011)
Voorzitter benadrukt dat het bij de doelstellingen gaat om haalbaarheid
versus ambitie
Sophie Duindam: punt 3D van de beleidsvoornemens (over Sport overdag):
deelnemers aan Sport overdag zijn niet allemaal leden; maar dit is wel de
ambitie.
Ferrie Veijgen: het merendeel is inmiddels lid.
Sophie: (punt 4B), op welke datum is het jubileum in 2011?
Antwoord: de officiële datum is 1 mei. Viering kan plaats vinden in mei of juni.
Sophie Duindam: doelstelling (6D) is het opleiden van twee trainers; is dit
bedoeld per jaar en op welk niveau.
Antwoord: Ja, per jaar en dan gaat het om trainer 2 of 3.
Frank Lequin: (betreft doelstelling 1A, de selectietraining): selectietraining
bestaat uit 14 spelers. Echter, zegt Frank: inzet, motivatie en niveau zijn
voor het welslagen van deze training voorwaarden. Er is meer nodig dan simpelweg 14 spelers uitnodigen. De training op maandag is niet zo goed, heeft
Frank geconstateerd. Max Verberg: training op donderdag loopt beter.
Frank Lequin: de 4 volgende punten van doelstelling 1 (B, C, D, E) zijn van
geslaagde selectietraining afhankelijk.
Max Verberg: doelstelling 1E (landelijke spelers leiden we zelf op) is licht
achterhaald. Waarom is dit een target? Soms moeten spelers van buitenaf
komen.
Voorzitter: dit punt is ingegeven door plotselinge leegloop bij Heren 1 en Dames 1. In beginsel wil Docos zelf opleiden. Maar niet wordt uitgesloten dat
spelers ook van buitenaf kunnen komen. Max Verberg: een actievere houding
jegens spelers die van buitenaf komen is noodzakelijk om ze te behouden.
Manfred Vastenburg onderschrijft de doelstellingen onder punt 1. Zelf is
hij als buitenstaander gekomen. In breedte is er veel potentieel. Wel is
het noodzakelijk dat de mentaliteit opgekrikt wordt. Er zou goed gekeken
moeten worden naar het profiel van de trainer. Met trainer moeten doelstellingen afgesproken worden - een vergoeding moet daarmee in verband staan.
Zo kunnen doel en motivatie bewaakt worden. De trainer is erg belangrijk;
deze mag niet vrijblijvend te werk gaan en moet resultaatgericht zijn .
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Remco Bruijne: Wat denkt bestuur over verhouding topsport versus recreatie? Hoeveel energie dient er gestoken te worden in 1e en 2e-divisie niveau.
Dit vergt veel investering. Is dit waar te maken? Hoe kijkt vereniging hier
tegen aan? Moet duidelijkheid zijn over beleid. Voorzitter: Docos is niet zeer
ambitieus op dit punt. Frank Lequin: wat wil vereniging met haar talenten?
Gert Michiel: mist contact tussen oudere en jongere spelers en tussen spelers van verschillend niveau.
Voorzitter: Docos kiest voor breedtesport; daarnaast doelstelling goed tafeltennis te bieden, streven naar (heren) 3e divisie. Deze doelstelling moet
nader uitgewerkt worden. Bestuur zal hierop terugkomen.
Frank Lequin: zou goed zijn als een groepje leden hierover brainstormt.
Gert-Michiel de Niet, Manfred Vastenburg, Max Verberg, Frank Lequin zijn
bereid hieraan deel te nemen.
Matthijs Apperloo wijst op belang van goede begeleiding van de jeugd; er
zijn mensen nodig voor het coachen van jeugd in de competitie. Vaardigheden elkaar te coachen bij jeugdleden moeten ontwikkeld worden.
Max Verberg: dit is een belangrijk leerproces. Kan een jeugdcommissie
hierin een rol spelen? Er zou zo’n commissie gevormd moeten worden.
12. Begroting
Overschot euro 1800. Positief saldo.

Baten
geen opmerkingen
Lasten
Sophie Duindam: wat houdt 4960 (sponsorkosten) in? Ferry Veijgen: kosten
die gemaakt worden voor het binnenhalen van sponsors.
Frank Lequin: 4810: NTTB-contributie is fors verhoogd. Ook dit jaar weer
een extra verhoging door de NTTB. Frank verzoekt te blijven protesteren
tegen deze verhogingen. Ferrey Veijgen zit in Bondsraad. In najaar is nieuwe
contributie vastgesteld; hij was de enige die hiertegen protest aantekende.
Max: Deze verhoging is in zoverre nuttig, dat het duidelijk is dat de kwaliteit van de jeugdtoernooien sterk verbeterd is.
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Remco: tafeltennissport is een kleine sport. Daarom is het wel goed dat de
sport gestimuleerd wordt. In die zin bijdrage aan NTTB nuttig.
Voorzitter concludeert: uitgangspunt van Docos is dat bondscontributie niet
verder dient te stijgen, maar onderschrijft tevens de opmerkingen van Max
en Remco.
De begroting wordt goedgekeurd.
Contributieverhoging (zie bijlage Financieel jaarverslag 2009-2010).
Verhoging per kwartaal, conform inflatie. Vergadering stemt hiermee in.
13. Kascommissie
Sam Anes en Manfred Vastenburg zullen nieuwe kascommissie vormen. Jan
Dorrepaal is reserve.
Commissie van beroep: blijft bestaan uit Nico van Cassel, Piet van der Staak,
Loes Bik.
14. Rondvraag
Frank Lequin: kan er een namenlijst komen van degenen die bevoegd zijn
AED te gebruiken en deze lijst achter de bar op te hangen? Wordt toegezegd door bestuur.
Nico van Wijk: Wat zullen de financiële consequenties zijn van het in gebruik nemen van het nieuwe gebouw in - naar verwachting - 2014? Ferry:
uitgangspunt is dat iedere vereniging ‘nieuw krijgt voor oud’: dus: hetzelfde
als in de oude situatie. De gemeente zal de tarieven bepalen. Waarschijnlijk
geen grote veranderingen. Er zal een eigen kantine zijn. Het wordt een Caccomodatie, specifiek voor tafeltennis.
Remco Bruijne: er zijn kritische geluiden geweest over het beleid ten opzichte van de jeugd. Hij wijst erop dat organisatie van het hele jeugdgebeuren in handen is van slechts enkele mensen. Wil expliciet Sebastiaan Veijgen
en Peter Milikan bedanken, evenals Matthijs Apperloo en Tjerk Buikstra.
Veel respect voor deze mensen en voor wat ze doen.
Gert-Michiel de Niet: suggestie voor te organiseren evenementen: blacklight toernooi.
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Max Verberg: verzoek commissies kenbaar te maken in clubblad en op site
en op die manier te zoeken naar in- en aanvulling van de commissies.
Henk Huijing dankt de voorzitter van harte voor zijn welkomstwoorden.
Wenst Docos veel succes in het komend jubileumjaar. Hij heeft met plezier
geconstateerd dat het goed gaat met de club en wenst iedereen veel succes
en genoegen.
Voorzitter dankt hem nogmaals voor zijn aanwezigheid.
Wim van Stigt: spreekt dit maal een slotwoord in plaats van Piet van der
Staak, die op vakantie is. Dankt bestuursleden en vrijwilligers voor hun inzet
en werk en wenst allen veel succes in het komende jaar; in het bijzonder ook
bij het behartigen van de belangen van Docos bij de realisatie van het Huis
van de Sport.
Voorzitter dankt aanwezigen en sluit de vergadering om 22.45 uur.

(verslag Nadia Huizer en Yolanda Bloemen)

Het ‘buiten gebeuren’. Het weer werkte zoals altijd weer mee.
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Hanna döt an taofeltennis
Hanna döt an taofeltennis.
Sjonge, jonge, wat ‘n spul!
En natuurlek mut ik metdoon;
Eerlek, ‘t is gin flauwekul.
Bi’j de jongs van oome Hennek
In de stad daor hew’t e’leerd.
En ik b’laow ow, dat dee ball’n
Aardeg hen en weer wodt pleerd.
Now, wi’j hadd’n der gin grei vuur;
Gin taofel met zon onwies blad.
Wi’j hebt oonze metwos-taofel
Midd’n op de delle zat.
‘k Zegge: now hew nog gin plenskes.
O, zeg Hanna, niks gin nood.
I’j houwt met de koll’nschuppe;
Ikke met de plaank van ‘t brood.
Wi’j an ‘t houw’n met nen siepel;
Alvedan van hen en weer.
Elfkes later stun’k te huul’n.......
Wat deer’n mi’j de oog’n zeer!
‘k Heuw met miene siepeloog’n
Net zo lang, da’k niks meer zeug.
Tot da’k met ‘n vaartj’n
Achter oonze bol de grup in vleug.
Too ‘k daor weer was oet e’krabbeld
Zeg oons Hanna: ‘t geet nich good;
‘k Leuw da’w meer wat aanders opzeukt
Nich meer met den siepel doot.
Too he’w daon met ‘n klein wit knölke.
‘k Gaf ‘n drupschot, völs te hooge.
En in éénmaol kreeg oons Hanna
‘t Knölke liek op ‘t Linkerooge.

15
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Now, dat gaf ne bekkeri’je.
Hanna smeet de broodplaank daal.
En ik miene koll’nschuppe.
Bi’j’t fenuus, met groot kebaal.
De schoonmoor zeer: ik har ‘t ekspress daon.
‘k Zegge: mèènske hoolt ow stil.
Too ik lest ‘n kop kepot veul,
Har i’j ook de grootste wil.
Meer ‘t is oet met taofeltenni.
‘k Leuw nich da’k nog weer begin.
Want too’w saoms naor berr’hen gung’n
Har de vrouw de smoor nog in.
De indiener van dit Twentse gedicht over tafeltennis looft een prijs uit voor
een goede vertaling!
Daarom geef ik nu nog geen vertaling erbij!

Maarten Witkam

Docos
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Ingezonden mededeling
Open podium Leiden-Noord
Vijf keer per jaar organiseren Muziekcentrum Leiden-Noord en Buurtcentrum de Kooi dit Open Podium. Het doel is tweeledig: Het bieden aam de
bezoekers binnen en buiten de wijk van een gevarieerd muziekprogramma,
dus in heel verschillende muziekstijlen. Het bieden van een mogelijkheid om
ervaring op te doen met optreden. Alle muzikanten worden versterkt met
een zanginstallatie met alles erop en eraan. ‘Open’ betekent in dit geval vrije
gratis toegang. Het programma staat vrijwel geheel vast.
Het nu volgende Open Podium vindt plaats op:
Zaterdag 9 oktober om 20.15 uur in buurtcentrum de Kooi, Drifstraat 49,
Leiden.
Het programma is als volgt:
20.20 uur: Daan Andriessen, sing and songwriter met eigen nummers.
20.55 uur: de ‘Zangstukken’. Dit zijn 3 dames, die driestemmig hele mooie
Amerikaanse folksongs brengen. 		
21.30 uur: Duo Komitas; Rafael en Maarten spelen muziek uit heel Europa
met acoordeon, gitaar, viool, sopraansax en fluiten.
22.20 uur: Blue Band en de Zeeuwse meisjes. Dit is een popgroep die vooral
songs brengt uit de jaren zeventig en tachtig.
Dit is het eerstvolgende programma, hierna komt er nog één in november,
maar nadere informatie daarover volgt nog.
Meer info bij Maarten Witkam, tel. 071-5222798 of 5219637
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DATUM

Uit-/thuisschema en bardienst
THUIS

UIT

BARDIENST

za.11 sept J 3-5-6-7
Da 1-2 J.1-2-4-8
		
J 1-2-6
joop+nic
di. 14 sept duo 5-9			
wo.15 sept.		
duo 8		
do 16 sept team 9-11-12-18 duo 2-4-7
13-16
team 5
vr. 17 sept team 4-5-6-8-10-15-19-20-21 2-3-7-14-17
duo 3-6
duo 1
duo 9
za 18 sept H.1 D.1-2 J.1-2-5-6 J.1-2-8
J. 3-5-6-7
team 10
ma.20 sept		
team 11 duo 7-9		
di.21 sept		
team 9-17-20		
do.23 sept.		
team 8-12 duo 4-3
vr.24 sept. team 2-7-13-14-16-19 duo 8
team 3-4-5-6-10-15-18-21 team 11
		
duo 2
za.25 sept H.1 D.1-2 J.1-2-6-7-8
J. 3-4-5
team 12
ma.27 sept team 9-19 duo 2-4			
di.28 sept team 3-17 duo 5-19
team 11 duo 3
team 19
do.30 sept		
team 12-5
vr.1 okt.
team 4-10-14-20 duo 1-8
H1-2-6-7-8-13-15-16-18-21
		
duo6-7
team 9
za.2 okt
J.3-5-7
D.1-2 J.1-2-4-6-8
ma. 4 okt
team 14-19 duo 8			
di. 5 okt
team 3-17
duo 5
team 17
do. 7 okt
team 9-11-12-18 duo 2-4-7
duo 9
duo 8
vr. 8 okt
2-5-6-7-8-13-15-16-21
team 4-10-20 duo 6 H.1
duo 5
duo 1-3
za. 9 okt
J.3-4-5-6
D.1-2 J.1-2-7-8
joop+nic
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DATUM

THUIS

UIT

BARDIENST

ma. 11 okt.
di. 12 okt
do. 14 okt
vr. 15 okt

duo 1			
duo 5-9
team 17
duo 4
team 9-12-18 duo 2-4-7
team 3-13 duo 8
team 8
team4-5-6-8-10-19-20-21
duo 3-6
team 2-7-16
team 14
za. 16 okt
H.1 D.1-2 J.1-2-4-8
J.3-5-6-7
team 15
ma. 18 okt duo 5
ma. 25 okt team 15-20			
di. 26 okt
team 3-17
duo 4-5
duo 2
do. 28 okt team 9-11-19 duo 3
vr. 29 okt team 2-7-13-14-16 duo 1-8
4-5-6-8-10-12-18-21
		
duo 2-6-7-9
team 20
za. 30 okt J. 3-5-6-7
H.1 D.1-2 J.1-2-8
joop+nic
ma. 1 nov
team 19			
di. 2 nov
team 3-17 duo 5-9
team 14
duo 7
do 4 nov
team 9-11-12-18 duo 2-4-7
team 13 duo 8
team 3
vr. 5 nov
team 4-5-6-8-10-15-20-21
duo 3
team 7-16 H.1
team 2
za 6 nov
J.3-4-5
H.2 D.1-2 J.1-2-6-7-8
joop+nic
ma 8 nov
team 5-19 duo 2-4-7			
di. 9 nov
team 3-17
team 8-21
team 17
do. 11 nov
team 9-12 duo 5			
vr. 12 nov
team 2-7-13-16 duo 1-8
H.1-4-6-10-11-18-20
		
duo 3-6-9
dames 1-2
ma. 15 nov team 17 duo 9			
di. 16 nov
team 10 duo 1-5			
do. 18 nov team 9-11-12-18 duo 2-4-7
team 14-20 duo 8
duo 8team 16
vr.19 nov
2-5-6-7-8-13-15-16-19-21
duo 3-6
team 3-4
team 18
za. 20 nov H.1 D.1-2 J.1-2-4-6-8
J.3-5-7
team 13
ma. 22 nov team 8-11 duo 2-3			
di. 23 nov
duo 5-9
team 21 duo 7-4
team 6
do. 25 nov team 3-7-12 duo 1
vr. 26 nov team 4-10-14-19-20
team 2-5-6-9-13-15-16duo 6-8
17-18
team 7
za. 27 nov H.1 D.1-2 J.1-2-7-8
J.3-4-5-6
team 21
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Bestuur Docos tafeltennis
Voorzitter
Wim Vreeburg
Grotiuslaan 33
2353 BS Leiderdorp
tel. 071 589 29 31
voorzitter@docos.info

Secretaris
Yolanda Bloemen
Roodenburgerstraat 27
2313 HJ Leiden
tel. 071 512 76 61
secretaris@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

Penningmeester
Ferry Veijgen
Luchtmansplein 31
2332 PR Leiden
tel. 06 143 24 323
penningmeester@
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:
€ 23,25
Jeugd competitie:
€ 27,75 per kwartaal
Senioren recreatie: € 32,00
Senioren competitie: € 40,00 per kwartaal
Sport overdag:
€ 24,25 per kwartaal of € 3,00 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)
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