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Colofon
De Looping Driver is het clubblad van Docos tafeltennis te
Leiden. De Looping Driver verschijnt met uitzondering van de
zomer één keer per 6 weken.
Reacties en kopij zijn altijd
welkom! Bij voorkeur per email:
redactie@docos.info
Redactie:
Vacature
Matthijs Apperloo
Astrid Hinrichs

Overige functionarissen

Vouw- en nietploeg:
Nico, Cor, Nol, Piet en Joke

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

Draaiwerk:
Bram Owel

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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Van de voorzitter
Drie weken lang heb ik op zondag met genoegen gekeken naar de serie “Den
Uyl en de affaire Lockheed”. Met daarin een bijna levensechte Joop den Uyl
die, zoals dat bij Joop hoorde, zich regelmatig afreageerde door het spelen
van een partij tafeltennis. Naar ik begreep heeft de acteur daarvoor eerst
tafeltennisles gekregen. En zo zagen
we eindelijk weer eens tafeltennis
op de tv en kon ik weer ervaren hoe
laagdrempelig die sport is.
Soms zit het mee, soms tegen … Het
laatste speelt nu bij mij op, of heb ik
last van een herfstdepressie? Twee
gebeurtenissen. Het clubblad zou half
september uitkomen onder leiding
van een gloednieuwe eindredacteur,
Astrid. Maar ja, toen begaf de printer
het … Nog vervelender is de andere
recente gebeurtenis. Het plotselinge besluit van het college van B&W om de
risico’s voor het Huis van de Sport onaanvaardbaar te vinden. How comes?
Het vorige college en de gemeenteraad waren eerder akkoord gegaan. We
waren daardoor beland in de fase van aanbesteding bij drie bouwbedrijven.
Vanwege de gewijzigde situatie rond bouwen vragen deze bouwbedrijven
extra garantie en het college vindt dat zij die garantie niet kan geven. En
nu? De gemeenteraad heeft het laatste woord, de stuurgroep van het Huis
van de Sport en enkele andere organisaties hebben hierop gereageerd. Het
kan dus nog de een of de andere kant op. Toch is het goed om alvast de optie
te verkennen dat ook de gemeenteraad dit extra risico niet wil lopen. In dat
geval zal er toch op termijn iets moeten gebeuren voor alle Morsverenigingen. Het blijft van belang om samen op te trekken. Medio 2011 komt een
nieuwe sportnota voor Leiden uit met de wensen van alle lokale sportorganisaties. Zou dit jaar blijken dat het Huis van de Sport echt wordt afgeblazen, dan kunnen de Morsverenigingen samen met eisen en wensen voor
vernieuwde locaties komen. Dit wordt zeker vervolgd.
Vanwege de onzekerheid van een nieuwe locatie hebben we het huidige
gebouw de afgelopen jaren niet consequent onderhouden. Onze inschatting
is, zeker na de laatste berichten, dat we minimaal vijf jaar in het gebouw
kunnen blijven. We zijn nu in onderhandeling om het gebouw te laten verven
en enkele houtdelen te laten vervangen.
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Competitieformulier voorjaar 2011
Naam:

Competitie*
jeugd – senioren landelijk – senioren regio – senioren duo
Voorkeur voor teamgenoten:

Voorkeur voor thuiswedstijden op*
dinsdag – donderdag – vrijdag – zaterdag
Voorkeur voor klasse / divisie:

De competities, landelijk – regionaal – senioren – jeugd, zijn al ver gevorderd. Het eerste damesteam doet het redelijk in de 2e divisie en het
tweede doet het redelijk in de 3e divisie. En dat geldt ook voor het eerste herenteam in de hoofdklasse, zoals het nu er naar uitziet wordt geen
van hen kampioen maar blijft ieder wel in die klasse. In de lagere klassen
zijn wel een aantal kampioenen te verwachten. En, ja dat is de vorige keer
afgesproken, alle kampioenen worden op maandag 29 november, van 20:00
– 20:30 uur verwacht voor een verenigingshulde. Naar verwachting zal mijn
team, met het geluksgetal 13, erbij zijn.
De plannen voor het aanstaande jubileum gaan geleidelijk over naar de uitvoeringsfase. Een groep is bezig met een jubileumboek en de eerste bladzijden zijn inmiddels geschreven. Er zijn toezeggingen van de Belgische bond
en van de bond van … Irak … om in het voorjaar bij ons oefenwedstrijden te
spelen. Voor de jeugd wordt gekeken om het aanstaande WK te gaan bezoeken. Volgende maand meer.
En dan … de clubkampioenschappen. Noteer vooral de data: vrijdag 10 december Dubbel, vrijdag 17 december Enkel. En direct na het Nieuwjaar het
Nieuwjaarstoernooi.
Reageren?
voorzitter@docos.info

Wim Vreeburg

Voorkeur voor regio*
Den Haag – Leiden – Rotterdam – zuiden van Rotterdam – Dordrecht Gouda
Opmerking:

* aangeven wat van toepassing is.
Inleveren uiterlijk 30 november a.s.
in de kopijbus of via email naar: wedstrijdsecretaris@docos.info

Docos
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R E B U S

De goedheiligman
‘Sinterklaas, wie kent hem niet, sinterklaas, sinterklaas en natuurlijk zwarte
Piet….’, is een bekend versje, dat tegenwoordig elk jaar al vanaf begin november bijna overal te horen is. Vanaf 1955 zijn de aankomsten en intochten
van sinterklaas en alles daaromheen op de televisie te zien. Ook kranten
en andere media begonnen er aandacht aan te schenken en ruimen tegenwoordig steeds meer tijd en plaats in voor de leeftijdloze goedgeefse man.
Van bescheiden nieuwsfeit groeide het verjaardagsfeest uit tot een groot
vrolijk sinterklaas spektakel, een niet te onderschatten kijkcijferkanon. De
sint, het paard Amerigo, de hoofdpiet en z’n hulpjes worden sindsdien op allerlei manieren door de commercie als reclamemiddel ingezet. En ondanks de
economische recessie is er sprake van onstuimige omzetten.
Dat is niet altijd zo geweest. Een pakjes- of surpriseavond was vóór de Tweede
Wereldoorlog geen algemeen verschijnsel. De crisisjaren speelden daarin
een grote rol. De toenemende welvaart na de oorlog bood echter steeds meer
ruimte voor de geefcultuur. Het ‘schoentje zetten ‘ met iets voor het paard
werd op sinterklaasavond in veel gezinnen een bijna sacraal huiselijk gebruik.
Was het ceremonieel eerst nog omgeven door een sfeer van geheimzinnigheid,
gaandeweg veranderde dat. Sinterklaas werd van onzichtbare magische brenger
van wonderbaarlijke gaven een opa-achtige kindervriend, die al jaren met zijn
zwarte pieten en een zak vol cadeautjes de kleintjes bezoekt. In tijd gezien van
strenge opvoeder tot een ‘lieve ‘ sint, die zelfs stoute kinderen beloont.
En het zijn niet alleen de (groot)ouders, die daarmee bezig zijn. Ook bedrijven
en verenigingen zorgen ervoor, dat de kinderen van werknemers of leden niets
tekort komen. Pakjesavond is allang niet meer alleen voor kinderen. Ook volwassenen geven elkaar geschenken, soms verborgen in een zelfgemaakte surprise,
al dan niet voorzien van een passend vrolijk, meestal hekelend, gelegenheidsgedicht. Vaak wordt door middel van lootjes trekken anoniem bepaald voor wie je
een cadeautje moet kopen. Ook de gulle gaven veranderden: de slappe pop werd
een babyborn, de blokkendoos een playmobil en het elektrospel evolueerde naar
nintendo en Wii. Aan de ouderen vallen steeds meer digitale zegeningen ten
deel. Het zal niet lang meer duren, dan hebben alle tachtigjarigen een twitter
domein en een eigen X-box met de meest wellustige spelletjes en voor dat je
het weet,wordt je als zoon of dochter enthousiast ontvangen met trendwoorden
als vet en gaaf. Eerlijk gezegd, wordt ik van dat soort popi turbo beetje depri!
Desalniettemin wens ik allen een SUPER heerlijk avondje.

WIVAST
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Hardop tellen...!!

“Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht,
want we zitten allemaal even recht.”

Afgelopen week werd mij de vraag gesteld of hardop tellen bij wedstrijden
in het tafeltennis verplicht was.
Bij mijn weten wel, maar er waren ook geluiden dat deze regel mogelijk recentelijk gewijzigd zou kunnen zijn.
Tja, wat doe je in zo’n geval? Nou, je stelt de vraag op http://www.tafeltennis.nu/ bij “Vraag het de scheids”.
Dit was vervolgens de reactie van de Scheidsrechterscommissie:

De vraag
Beste redactie tafeltennis.nu/scheids,
Is hardop tellen bij een competitiewedstrijd in de NTTB competitie (niet
geleid door officiële bondsscheidsrechters) verplicht?

Het antwoord van de scheids

Het feest begint om 13.00
uur en eindigt
om ±15.00 uur.

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

AFROEPEN
Deze regel is voor alle competitiewedstrijden
al dan niet geleid door officiële Bondsscheidsrechters.

De Sint wil graag weten welke kinderen
komen. Hij vraagt de ouders om gegevens,
zoals hobby’s, talenten en andere bijzonderheden zo snel mogelijk door te bellen.
(uiterlijk vrijdag 26 november a.s.)

De Scheidsrechterscommissie

Peter Milikan
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Op zondag 28 november a.s. komt de Sint
met twee van zijn Pieten naar DOCOS
tafeltennis speciaal voor de kinderen tot
en met 12 jaar.

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

Voor de beantwoording moeten we naar
het competitie reglement artikel 20 punt 3.
Na elk punt moet de scheidsrechter de
stand in de game

Docos

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

Eén van zijn Pieten is te bereiken op zijn mobiele
telefoon op 06 4025 6097 of via het speciaal e-mailadres: sint@docos.info.
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3e Rijnsoever Schafeltennistoernooi
- Bericht van ttv Rijnsoever Beste Schakers en Tafeltennissers,
Zaterdag 11 december 2010 organiseert tafeltennisvereniging Rijnsoever
voor de derde maal het Rijnsoever SCHafeltennistoernooi. Bijgaand treffen
jullie de toernooi-aankondiging aan met alle benodigde informatie.
Attentie : vorig jaar was sprake van een wachtlijst (de maximale capaciteit
was bereikt), dus wacht niet te lang met inschrijven om teleurstellingen te
voorkomen!
De inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld door de penningmeester van de vereniging. Je ontvangt een bevestigingsemail van de
inschrijving.
Inschrijven geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Aan verenigingsfunctionarissen hierbij het verzoek deze uitnodiging door te
sturen aan de leden.

Heren 1 terug gevallen naar de 3e plaats
Afgelopen zaterdag heeft Docos 1 een 8-2 nederlaag geleden bij Smash
Monster. Ondanks de grote nederlaag was het wedstrijdbeeld anders. Een
gelijk spel had er zeker ingezeten met een uitstekend spelende Max en
Manfred terug in zijn oude vorm. Smash kwam in volle oorlogssterkte achter
de tafel.Na 10 wedstrijden van zeer hoog niveau waren de punten verdeeld.
Na het vertrek van Joris (naar Spanje voor twee maanden) en het tijdelijk
stoppen van Gwenna zullen Max en Manfred nog alle zeilen bij moeten stellen om te handhaven. Aanstaande vrijdag moet Docos uit tegen Avanti. Een
overwinning zou veel rust kunnen geven in het team.

Hoofdklasse poule C
Smash (M)
Combat
Docos
De Sprint
Avanti
Scyedam

6-37
6-31
6-31
6-31
6-26
6-25

2 november 2010, Max Verberg

Met vriendelijke groet,

Ed Bruinen
Voorzitter tafeltennisvereniging Rijnsoever

2010 NJ Klaverjasavonden bij Docos
Na overleg met het bestuur van Docos is besloten om de klaverjasavonden
voor het seizoen 2010 Najaar te houden op de volgende avonden:
Wanneer?
Zaterdagavond 18 december 2010 om 20.00 uur
Namens de organisatie,

Louise Duk & Peter Milikan

Docos
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gaan... Patrick speelde goed voor zover mogelijk, maar ja..... Dit was net
teveel gevraagd. Jurriaan ging met de overwinning aan de haal met 11-7 in de
5e game. 3-5 voor Docos

Wed. 09: Melanie
Thomas: 11-4, 11-8, 11-6: 3-0 verlies Thomas
Niet met je ogen knipperen... De eerste game was zo voorbij. Wat Thomas
ook probeerde, het wilde niet meer lukken. De nopjes en harde forehand
van Melanie bleken een te groot obstakel voor Thomas en Melanie won deze
partij dik verdiend met 3-0. 4-5 voor Docos
Wed. 10: Nordin
Selma: 9-11, 4-11, 11-8, 11-6, 11-9: 3-2 verlies Selma
Dat Selma dit seizoen mooi tafeltennis heeft laten zien wisten we... Dat ze
vele 5-setters heeft gespeeld en daar helaas weinig van met winst heeft mogen afsluiten wisten we ook..... Deze pot speelde ze ook weer goed. Ondanks
dat Nordin een paar hele mooie forehand topspinballen sloeg na omlopen wist
Selma deze ongenadig af te straffen met goed actieve blok/tik. De eerste
game ging met nipte cijfers dan ook zeer verdiend naar Selma met 9-11. In
de tweede game werd Nordin weggeslagen! 0-6 voorsprong van Selma en
deze game eindigde ondanks tegenstribbelen van Nordin in 4-11 voor Selma.
De derde game was Selma het eventjes een beetje kwijt en kwam al snel 7-2
achter. Zij wist nog wel terug te komen in de game, maar kon niet voorkomen
dat Nordin deze game binnen haalde met 11-8. Ook de vierde game ging naar
Nordin toe die zeker goed stond te spelen.
In de vijfde game werd de wedstrijd (helaas voor Docos-zijde) beslist in het
voordeel van Nordin na een slimme service van zijn kant op 10-9. Een 11-9
overwinning was het gevolg.
5-5 gelijkspel
Voorafgaand aan deze wedstrijd hadden we deze uitslag waarschijnlijk toch
wel mooi gevonden, zeker het 4-6 verlies in de vorige ontmoeting. Nu zijn
we aan de ene kant best wel tevreden met het getoonde spel, maar eigenlijk
niet zo met het eindresultaat... Zeker niet na de 1-5 voorsprong voor Docos.
Maar goed, het is niet anders. We gaan gewoon onze best doen tegen de
resterende tegenstanders dit seizoen (Scylla, Elan & TOV) om onze eerste
winst binnen te halen van dit seizoen. Vandaag zaten we er dicht tegenaan,
dus dan maar gewoon een volgende keer toch?

Bericht van ‘t Open Podium Leiden-Noord
Het eerstvolgende Open Podium vindt plaats op zaterdagavond 20 november in Buurtcentrum de Kooi, Driftstraat 49, tel.071-5221197.
Het programma is als volgt:
20.20 uur:

Narik Semonian piano
Narik speelt een waltz van Chopin en 2 stukken van Rachmaninov.
Ik heb hem 1 keer horen spelen en was meteen verkocht.

20.45 uur:

Duo Flamenco
Fred(zang) en Lars(gitaar) brengen op enthousiaste wijze 3
flamenconummers.

21.15 uur:

Calamity Jazz
Een leuke jazzband, die 3 jaar geleden ook al bij ons optrad.
Ze spelen en zingen voornamelijk Jazz-standards.
Bezetting; drum, contrabas, slag/sologitaar, sax en zang.

22.10 uur:

Van Messing
Een Nederlandstalige band met eigen nummers, poëtische
teksten.
Zelf noemen ze zich een legering van rauwe rock en pure
kleinkunst, Daan Andriessen, de uitstekende sing and
songwriter van de vorige keer is toetsenist en gitarist van
deze band.

In 2011 is het eerste Open Podium op 29 januari, maar eerst iedereen tot
ziens op 20 november.
Voor vragen, inlichtingen, suggesties, bel 071-5222798 (muziekcentrum) of
5219637 (thuis).

Maarten Witkam

31 oktober 2010, Peter Milikan
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Docos Competitie Nieuws
JEUGD
Landelijk Jongens

Landelijk A - Poule A
Patrick Bruijne (71%), Thomas Bruijning (48%), Selma Bibuljica (10%)
Elan 1
7 – 55
Scylla 1
7 – 49
SKF 1
7 - 35
A-Merk 1
7 - 29
Docos-wolkyshop.nl 1
7 - 27
TOV 1
7 – 15
Een plaatsje bij de eerste twee, dat recht geeft op promotie naar de kampioenspoule, lijkt er niet meer in te zitten voor dit team. Dus volgend jaar
speelt het weer landelijk A. De marge met A-merk bedraagt slechts twee
punten, dus er is nog een kans om een plekje hoger te eindigen. Doe je best
en probeer A-merk nog in te halen...!

Landelijk C - Poule E
Ariana Saramastzada (56%), Edwin Westdorp (40%), Edina Bibuljica (40%),
Aleid Breuning (27%)
Stede Broec 1
7 - 48
WIK 1
7 - 40
HTC 3
7 - 35
De Treffers (R) 1
7 - 33
Docos-wolkyshop.nl 2
7 - 29
Salamanders 1
7 – 25
Helaas, dit team draait ook in de onderste regionen mee. Gezien de potentie
van de spelers uit dit het team moet er toch meer in zitten, denk ik. Het
verschil met de nummers 3 en 4 is niet al te groot, dus wie weet wat er nog
gebeurt in de laatste speelweken.
1e klasse - Poule C
Loek Piso (50%), Thije van Es (44%), Mischa de Zwart (39%), Tom Bavelaar
(6%)
Overschie 1
7 - 46

Docos

8

goed serverende Thomas met mooie topspin inside-out kon er niet voorkomen worden dat Jurriaan deze game met 11-8 won en er zo ook nu weer een
beslissende 5e game aan te pas moest komen, net als in de vorige wedstrijd
van Thomas.
De coach van A-Merk probeerde nog te redden wat er te redden viel met
een time-out op 4-8, maar een zeer goed spelende Thomas maakte korte
metten met de gedachte aan een eventuele overwinning in het voordeel van
Jurriaan... Maar een duidelijke 5-11 zorgde voor een zeer verdiende overwinning het voordeel van Thomas. 1-4 voor Docos

Wed. 06: Nordin
Patrick: 7-11, 11-7, 5-11, 7-11: 1-3 winst Patrick
Met een enorme variatie in zijn service trok Patrick vrij eenvoudig de eerste
game naar zich toe. De 2e game bleek hij af en toe te lief, waardoor Nordin zijn kans zag en deze met beide handen greep en met dezelfde cijfers
naar zich toe trok. Ondanks alle pijn die Patrick had wist hij ook de overige
2 games zeer geconcentreerd in zijn voordeel te beslissen en Docos zo als
eerste op 5 punten neer te zetten.
1-5 voor Docos
Wed. 07: Melanie
Selma: 11-1, 11-9, 11-7: 3-0 verlies Selma
Zeker in het begin had Selma het zeer lastig met de korte nopjes van Melanie en kwam er absoluut niet aan te pas. Ondanks dat Selma weigerde om het
op te geven kon zij niet voorkomen dat Melanie een verdiende overwinning
pakte, ondanks dat Selma in de 2e game zeer dicht tegen gamewinst aan zat.
Maar net als in de dubbel... Dit was ‘m gewoon niet. 2-5 voor Docos
Wed. 08: Jurriaan
Patrick: 8-11, 7-11, 11-8, 16-14, 11-7: 3-2 verlies Patrick
Het is toch vrij lastig spelen als je niet goed aan kunt zetten om een eerste
bal te spelen... Jurriaan is een verdediger die op een gegeven moment zelfs
uit ellende moest gaan aanvallen, omdat hij regelmatig gepasseerd werd door
Patrick. Een relatief vlotte 0-2 was de tussenstand. De volgende game werd
echter door een goed verdedigende Jurriaan gepakt met 11-8.
Toen kwam een zeer zware en slopende 4e game... In de 4e game kwam
Patrick 10-4 achter, maar hij wist zich keurig terug te knokken naar 10-10...
11-11, 12-12, 13-13, 14-14... Helaas voor Patrick werd deze nèt aan verloren
met maar liefst 16-14.
In de 5e game bleek toch ècht het nadeel van niet door je knieën kunnen
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De eerste game ging nog nipt naar haar toe en zo ook de tweede game. Toen
kwam Jurriaan echter wat meer in zijn spel. Hij wist de volgende 2 games
naar zich toe te trekken en zo aan te sturen op een beslissende 5e game.
Beide coaches en het aanwezige publiek werden getrakteerd op goed spel
van beide kanten. Op 4-7 werd er een time-out genomen door de coach van
Jurriaan. Dit leek even goed te helpen, want de score werd 6-9. Tijd voor
nog een time-out, maar nu door coach van Docos. Deze laatste bleek gelukkig
een goede te zijn, want Selma was scherp! Met 8-11 wist zij uiteindelijk de
winst in deze partij naar zich toe te trekken! 0-2 voor Docos

Wed. 03: Melanie Bierdrager
Patrick: 8-11, 10-12, 4-11: 0-3 winst Patrick
Patrick was eerder deze week geblesseerd geraakt aan zijn knieën en kon
eigenlijk niet gek veel doen, puur vanwege de pijn die hij vandaag heel lang
wist te verbijten.
Maar Patrick liet zien over een goede vechtersmentaliteit te beschikken en
een enorm balgevoel. Het lopen wilde vandaag misschien dan niet echt lukken, maar door slim te spelen wist hij de partij tegen Melanie toch overtuigend naar zich toe te trekken met 0-3. 0-3 voor Docos
Wed. 04: Nordin+Jurriaan
Selma+Thomas: 11-9, 11-4, 11-6: 3-0 verlies Docos
Ach, over de dubbel kunnen we vrij kort zijn (dat werd deze dubbelpartij
ook)...
In het begin werden er nog goede ballen gespeeld van Docos-zijde, maar dit
hield opeens op richting het einde van de eerste game. Er werd nog wel geprobeerd om de winst binnen te slepen, maar toegegeven... Deze partij ging
verdiend naar A-Merk. Dit was ‘m niet! 1-3 voor Docos
Wed. 05: Jurriaan
Thomas: 14-12, 5-11, 15-17, 11-8, 5-11: 2-3 winst Thomas
In deze partij werden de coaches en het aanwezige publiek ook nu weer
getrakteerd op een geweldige thriller. Beide spelers waren enorm aan elkaar
gewaagd en dat bleek ook wel uit het scoreverloop. Aan het einde van de
eerste game had Thomas helaas een paar pechballetjes (randje) tegen
waardoor deze net aan ging naar Jurriaan. In de 2e game speelde Thomas
duidelijk een niveautje beter dan Jurriaan en het resultaat was dan ook een
overtuigende gamewinst voor Thomas.
De 3e game zorgde voor heel veel spanning aan beide kanten, maar werd
vooral gekenmerkt voor goed geplaatste topspinballen van Thomas die deze
game ècht nèt aan naar zich toe wist te trekken met 15 17! Ondanks een
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Dordrecht 2
Twenty-one Up 1
Salamanders 2
Reflex (L) 1
Docos 3

6 - 40
7 - 40
7 - 28
6 - 25
7 - 21

Thije, één van de sterkste spelers uit dit team, is helaas een tijdje uitgeschakeld vanwege ziekte. Thije, van harte beterschap en hopelijk kun je
weer snel meedoen. Het team kan je goed gebruiken om van de laatste plaats
af te komen.
4e klasse - Poule G
Hannes de Koning (100%), Michael Bultema (80%), Cedric Flanegin (67%),
Shen Flanegin (50%)
Docos 4
5 - 40
Taverzo 5
6 - 38
VVV 3
5 - 28
Rijnsoever 4
6 - 24
DHC 5
6- 9
Met Docos 4 hebben we een kampioenskandidaat in huis. Hannes is zelfs nog
ongeslagen in deze klasse: een heel goede prestatie..! Jongens, nog even je
best doen en op naar de 3e klasse.
5e klasse - Poule D
Jelle Koopmanschap (86%), Luuc van Niekerk (76%), Tom Edixhoven (53%),
Cas Engberts (50%)
Avanti 5
7 - 53
Docos 5
7 - 48
Trefpunt 3
7 - 48
Salamanders 5
7 - 15
TOG 2
6 - 14
De Sprint 2
6 - 12*
Ook dit team heeft nog kans om kampioen te worden. Het verschil met de
nummer 1 bedraagt slechts 5 punten. Dat is nog in te halen. Nog een paar
wedstrijden dan weten we of het gelukt is.
Pupillen B - Poule A
Tessa van Kol (67%), Kim van Niekerk (19%), Pim Huinen (10%)
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Scyedam 8
Salamanders 6
Avanti 7
Rijnsoever 7
Play Fair 4
Docos 6

7 - 42
7 - 42
7 - 41
7 - 35
7 - 31
7 - 19

gunde Peter in de tweede game nog wel 9 punten, maar dit bleek niet genoeg.
5-11, 9-11, 7-11. Einduitslag: 4-6 voor Pecos.
Na afloop werd er nog even gezellig wat nagebabbeld, maar we waren wel
bijzonder vroeg klaar...
23.40 uur. En dat terwijl we pas rond 20.35 uur begonnen waren. Toch nog
een vroegertje.

Nieuwkomer Pim heeft de plek ingenomen van Lotte en Anouk in dit team. In
de voorjaarscompetitie is dit team knap kampioen geworden, maar zonder de
twee sterke meiden is een klasse hoger spelen toch moeilijker dan verwacht.

Pupillen C - Poule A
Freek de Koning (93%), Ramon van Kol (67%), Berend de Koning (50%), Jonathan van Zijverden (7%)
DOING 5
7 - 52
ATTC 4
7 - 50
Docos 7
7 - 38
Taverzo 7
7 - 27
Trefpunt 5
7 - 22
Alexandria ‘66 7
7 - 21
Freek doet het uitstekend in de pupillen C: slechts één wedstrijd verloren
tot nu toe. Voor de rest draait het team netjes mee in de middenmoot. Een
plaatsje bij de eerste twee lijkt er niet in te zitten.
Pupillen C - Poule C
Faraaz vd Wilde (75%), Dennis Slimmers (56%), Vincent Tausch (13%), Xun
de Graaf (12%), Joris Kirchner (0%)
Reflex (L) 4
7 - 59
Rijnsoever 8
7 - 45
Play Fair 5
7 - 43
Salamanders 9
7 - 23
VVV 6
7 - 21
Docos 8
7 - 18
Dit is een volledig nieuw team dat voor het eerst competitie speelt. Het
team staat nog op de onderste plaats, maar de verschillen met de teams op
plaats 4 en 5 is niet al te groot.
Binnenkort ga ik de teams aanmelden voor de voorjaarscompetitie. Zoals
gebruikelijk is bij de jeugd, worden alle jeugdleden geacht in het voorjaars-
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Docos J1 speelt voor 3e keer dit seizoen gelijk
Gisteren, zaterdag 30 oktober 2010, de dag voor Halloween in America, Canada en Engeland mocht Docos J1 na een slechte start van het seizoen laten
zien wat zij waard waren tegen degene die slechts 2 puntjes boven hen stonden op een 4e plek... A-Merk 1. Dit tafereel vond plaats in Oosterblokker...
Net even voorbij Hoorn en vanaf Docos een goed uurtje rijden.
Van tevoren werd er door Selma en Thomas nog ingespeeld bij Docos en dat
was maar goed ook. In een zeer slecht verlichte speelzaal die je bereikte
door eerst de trap omhoog te nemen waren we door een openstaande brug,
wat file, etc. wat later aangekomen dan gepland, maar uiteraard voldoende
voorafgaand aan de wedstrijd.
Afijn, nadat Thomas Bruijning, Patrick Bruijne en Selma Bibuljica wat ingespeeld hadden werd er aan de wedstrijd begonnen.

Wed. 01: Nordin Gerderloos
Thomas: 10-12, 4-11, 13-15: 0-3 winst Thomas
Het was aan Thomas om de score in het voordeel van Docos te openen en dat
deed hij dan ook overtuigend. Met een 0-3 overwinning (ja, wij speelden ‘uit’)
werd de eerste wedstrijd inderdaad in het voordeel van Docos beslist. Toegegeven dat het gezien de scores ook de andere kant op had kunnen vallen,
maar dit was niet het geval. Was het de time-out op 13-14 die de doorslag
gaf??? Maakt niet uit, Thomas won deze pot op een mooie wijze. 0-1 voor
Docos.
Wed. 02: Jurriaan Blom
Selma: 12-14, 9-11, 11-5, 11-6, 8-11: 2-3 winst Selma
Het feit dat Selma eindelijk vorige keer van ‘de nul’ verlost was heeft haar
kennelijk goed gedaan. Ondanks dat zij dit seizoen zeker al een winstpercentage had kunnen hebben van ca. 50-60% (gezien de vele 5-setters die zij al
heeft verloren) en dat nog niet had ondanks goed spel wist zij ook vandaag
iedereen weer te laten genieten van geweldige rally’s en een enorme inzet.
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niveau thuis te horen en hij verwees Onno Blok puntloos terug naar de bank.
11-4, 11-5, 11-9. 1-2 nog steeds voor Pecos.
In de dubbel werd het een duidelijk verhaal waar Sebastiaan & Peter per
game wel telkens wat meer punten behaalden, maar eigenlijk nooit een bedreiging voor Pecos konden vormen voor een punt aan Docos-zijde. 3-11, 5-11,
6-11. 1-3 voor Pecos.
Sebastiaan moest de volgende dag vroeg weg voor zijn werk en maakte in
deze partij korte metten met de overwinningsdrang van Job. Haastige spoed
is zelden goed en in dit geval was ‘zelden’.
11-7, 11-9, 11-6. 2-3 voor Pecos, maar de comeback was ingezet.
Volgens eigen zeggen kon Peter zich niet herinneren ‘ooit’ van Onno gewonnen te hebben. Na deze partij werd dit een ander verhaal. Niet met flitsend
spel, niet met keiharde spinballen, maar met rustig en beheerst spel wist
Peter het spel van Onno dusdanig te ontregelen dat hij ---ondanks dat er
een game naar Onno ging--- een mooie 3-1 overwinning van wist te maken.
11-9, 11-6, 9-11, 12-10. 3-3 Docos stond weer op gelijke hoogte met Pecos.
Wim begon goed aan de eerste game tegen Jurgen, maar haalde daar nèt
aan de winst niet binnen. Het gevolg: Jurgen walste er ook in deze partij wederom gewoon overheen. Hij bleef dan ook ongeslagen en heeft deze avond
geeneens een game af hoeven te staan.
9-11, 8-11, 6-11. 3-4 Pecos weer op voorsprong.
Sebastiaan ging voor de titel... Huh? Welke titel? Nou, die van ‘Man of the
match aanDocos-zijde’. Ondanks dat voor de tweede keer vanavond een
wedstrijd in meer dan drie games beslist moest worden haalde hij deze wedstrijd welverdiend binnen voor Docos. Onno moest er aan geloven en dat ook
nog eens met heel erg goed spel, vooral van de kant van Sebastiaan.
8-11, 11-3, 11-6 en 11-8. 4-4 Wederom op gelijke hoogte.
Wim had al één winstpartij vanavond op zak en mocht aantreden tegen Job.
De eerste game was zwaarbevochten door beide gladiatoren en zo ook de
derde game. Zowel de tweede als de vierde game werden beiden in een rap
tempo beslist in het voordeel van Job die vanavond dan ook een tweetal
puntjes op zijn conto mocht noteren.
10-12, 4-11, 14-12, 5-11. 4-5 En wéér stond Pecos op voorsprong.
De laatste partij van deze avond was het toetje... Peter tegen Jurgen. In
de vorige wedstrijd UIT bij Pecos wist Peter na een 2-0 achterstand terug
te komen tot 2-2 en verloor daarna helaas nog 11-8, maar dat beloofde wat
voor deze wedstrijd. Het liep vanavond echter nèt even wat anders. Misschien heeft Peter wel te lang moeten wachten en zo niet, dan klinkt het in
ieder geval als een mooi smoesje ;-). In het kort komt het er op neer dat dit
de zevende partij van de avond werd die in drie games beslist werd. Jurgen
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seizoen competitie te spelen. In samenspraak met de trainers deel ik alle
jeugdleden daarom weer opnieuw in. Als je speciale wensen hebt voor je
team, dan kun je dit uiterlijk zondag 28 november aan mij melden, persoonlijk, telefonisch (06-40256097) of via e-mail (jeugdzaken@docos.info).
Jeugdtoernooicoördinator
Zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben, heeft Docos een nieuwe coördinator voor de jeugdtoernooien: Matthijs Apperloo. Hij zal jullie regelmatig
verzoeken sturen om je op te geven voor jeugdtoernooien. Als je zelf een
jeugdtoernooi ziet, waar je graag aan mee wilt doen, meldt je dan bij hem
aan. Je kunt hem bereiken om jeugtoernooien@docos.info.

Let op!
Wij hanteren de volgende regel voor het aanmelden van jeugdtoernooien:
Matthijs schrijft je pas in voor een toernooi nadat hij het inschrijfgeld van
je ontvangen heeft. Maak dus direct na je aanmelding het geld na hem over.
Als de uiterste inschrijfdatum van een toernooi verlopen is en je hebt je
inschrijfgeld nog niet aan hem betaald, dan schrijft hij je niet in voor dat
toernooi.
Sebastiaan Veijgen
Docos H3 biedt goed tegenstand tegen koploper
Beetje pech dat we niet één of twee puntjes meer hebben gehaald, maar
tegelijkertijd ook gelukkig dat we niet één of twee puntjes minder hadden...
Dat was de conclusie van de THUIS-wedstrijd van Docos Heren 3 - Pecos 6
afgelopen dinsdag.
Beide teams kwamen in dezelfde opstelling als de eerste wedstrijd. Dat is
volgens mij in deze poule nog niet zo gek vaak voorgekomen.Vol goede moed
werd aan de eerste partij begonnen door Peter Milikan tegen Job de Kruijff.
Deze partij typeerde zich door een 0-3 overwinning in het voordeel van Job.
Beetje geflatteerd vond ik zelf... Waarom? Ach, de gamestanden waren 1113, 10-12 & 12-14 en ja dan staat er een kille 0-3 op het scorebord, terwijl
dit eigenlijk maar een nipte overwinning was. 0-1 voor Pecos.
In de tweede pot van de avond mocht Sebastiaan Veijgen tegen Jurgen
Massink. Sebastiaan had er zin in, maar al snel bleek dat Jurgen gewoon een
maatje te groot was... voor alledrie de Docos-spelers. Behoorlijk vlot stond
er ook in deze partij een 0-3 op de scorebord, alleen met wat andere gamestanden; 6-11, 3-11 & 6-11. Vrij duidelijk dus. 0-2 voor Pecos.
Toen werd het ‘geheime wapen’ aan Docos-zijde ingezet... Wim Jägers. Wim
draait dit seizoen nog niet goed in deze klasse, maar liet zien zeker op dit
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