DOCOS
Looping Driver
tafeltennis

48e jaargang - nummer 1 - januari 2011

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
Vouw- en nietploeg:
Nico, Cor, Nol, Piet en Joke
Draaiwerk:
Bram Owel
Speeladres:
Docos tafeltennis
Hoge Morsweg 201
2332 RX Leiden
Tel. 071 576 71 88

In dit nummer
Colofon

Van de voorzitter
Aan allen

1

...........................................................

2

...................................................................................

4

De Docosband

.....................................................................

Docos kampioenschappen 2010
Indeling trainingsgroepen

........................

..................................

5
6

15

Teamindeling landelijke seniorenteams ... 19
Teamindeling jeugdteams

...................................

19

.......................................................

21

........................................................................................

22

Kerstklaverjassen
Rebus

Sudoku

....................................................................................

Contactgegevens bestuur

Sleuteladres:
Familie van Cassel
Carneoolstraat 10
2332 KB Leiden
Tel. 071 579 07 92
Website Docos:
www.docos.info

.........................................................................................

..................................

23
28

Verschijningsdata
clubblad
Verschijningsdatum
18 maart 2011

1

Inleveren kopij
4 maart 2011

Docos

Van de voorzitter
Waar was jij op vrijdag 17 december? Waar? Wat bedoel je? De clubkampioenschappen enkel 2010! Oh, die sneeuwdag, ik stond om 17 uur in Brussel op het Centraal Station en na een half uur bleek de internationale trein
naar Den Haag “afgeschaft” te zijn,
zoals op het bord stond. Bij navraag
bleek dat alle volgende internationale treinen ook afgeschaft waren.
Probeer maar in Antwerpen te komen
was het advies. Uiteindelijk, net na
middernacht, kwam ik toch nog thuis.
Ik dacht direct dat er maar weinig
mensen opgekomen zouden zijn bij de
clubkampioenschappen. Dat bleek mee
te vallen, slechts een vijftal afwezigen. Maar voordat iedereen er was
en de afwezigen nagebeld, liep het al
naar negen uur en zo liep die avond
toch nog over in de nacht. Ik had mij vanwege de reis naar Brussel niet aangemeld, maar wel gedacht om even langs te gaan. De kampioenen? Weet ik
niet, maar die zullen wel in dit nummer staan. Een week eerder was, zonder
sneeuw, het dubbelkampioenschap gehouden in A – B en C klasse. En dat verliep lekker vlot. Kwart over acht begonnen en rond 11 uur geëindigd, alleen de
C klasse liep iets uit. Een vrolijk en druk spektakel, waarbij de thuisblijver
weer eens ongelijk had.
De stand van zaken rond Het Huis van de Sport en daarmee de realisatie
van een nieuw gebouw. In het vorige clubblad meldde ik, dat na het afblazen
van de aanbesteding door B&W, de gemeenteraad het laatste woord heeft.
En, als je de lokale kranten volgt, is inmiddels duidelijk dat de gemeenteraad hier heel veel over wenst te zeggen. De wethouder heeft zijn excuses
aangeboden voor het onterecht intrekken van de aanbesteding. Er komt
een nieuwe aanbesteding en er volgt deze maand een onderzoek wat en hoe
het misgegaan is en een eerdere uitspraak van de gemeenteraad terzijde
geschoven kon worden. Voor ons blijft het prettig, dat dankzij het lidmaatschap van de stuurgroep Ferry Veijgen, Docos zich direct vertegenwoordigd
weet. Wordt dus vervolgd.
De voorjaarscompetitie van dit seizoen gaat eind januari beginnen en op 17
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januari is de capains’meeting. De najaarscompetitie is beëindigd met een
huldigingmoment voor de kampioensteams. Dat is ons goed bevallen. Reden
om dit ook voor het tweede competitiedeel zo in te stellen. De planning is
dat huldiging plaats zal vinden op de eerste maandag direct na afloop van de
competitie, de precieze datum volgt. Op 13 en 20 januari is er de jaarlijkse
herhaalcursus voor gebruik van de AED, defibrillator. Na afloop daarvan zal
een lijst met namen achter de bar komen van personen die gerechtigd en
kundig zijn in het gebruik van het AED apparaat. Tussen april en juni 2011
vieren we ons 60 jarige jubileum, de fooienpot krijgt als bestemming om
een deel van kosten te dragen, dus zien we uit naar de “tips”. Vorige maand
meldde ik dat de jeugd in het kader van het jubileum en onder begeleiding
naar het WK tafeltennis in Rotterdam gaat. Daarop ben ik door een aantal
leden aangeschoten of zij zich ook kunnen aansluiten. Het antwoord is ja:
alle liefhebbers kunnen zich voor 28 februari 2011 melden bij Sebastiaan
Veijgen, jeugdzaken@docos.info. Op die manier kunnen alle seniorleden profiteren van de verenigingskorting. Volgende maand meer over het jubileum.
Het jaar 2010 ligt achter ons. Mijn drie voornemens heb ik kunnen waarmaken. Elke maand een boek lezen; het laatste en leukste boek was voor
mij “Verlovingstijd” van Maarten ’t Hart, leuk vanwege de humor maar ook
vanwege vele bekende lokale plekken die Maarten beschrijft, zoals restaurant Woo Ping in de Diefsteeg, fietsen naar de Ruige Kade in Leiderdorp en
dan door naar de Wijde Aa. Tweede voornemen vier keer naar de film, voor
mij een hele prestatie, met als aanrader de film The Social Network; ik ga
er toch eens over denken om mij op LinkedIn of Facebook aan te sluiten.
En als derde voornemen drie keer per maand op maandag trainen en een
biertje door Joop in geschonken te krijgen. Met dezelfde voornemens ga ik
het nieuwe jaar in. Voor de start van de competitie is er nog één evenement
(geweest, als jullie dit lezen), het Nieuwjaarstoernooi. Mocht ik je die dag
niet gezien hebben, dan wens ik je via deze rubriek een heel mooi, sportief
en gedenkwaardig 2011 toe.
Reageren?
voorzitter@docos.info

Wim Vreeburg
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Aan allen
De beste wensen voor het nieuwe jaar 2011.
Eind vorig jaar klapte mijn jongste broertje Ger op de site “wekkerwakker”
van Radio Nostalgia uit de school voor wat betreft mijn vuurwerkaankopen.
Alhoewel hij daarbij geen vuurwerk afstak kwam zijn geschrift hard bij mij
aan. Het bedrag van mijn vuurwerkaankoop ad Euro 11,96 verbleekt bij de
landelijke trend (er schijnen mensen te zijn die voor honderden euro’s aan
vuurwerk besteden). Ger gaat er prat op dat hij geen vuurwerk koopt. Hoe
valt dit te rijmen met de gillende keukenmeiden (de dames van Verkade
steken hier schril bij af) die jaarlijks tegen het eind van het jaar het huis
van Ger binnenvallen, achterna gezeten door voetzoekersgooiende vogelverschrikkers (vuurwerkfabriek Schuurmans te Leeuwarden). De buren van
Ger zijn daar niet blij mee of misschien zijn ze wel jaloers. Als mijn oudste
Mart en ik Ger confronteren
broer Martin
met de gillende keukenmeiden
do Ger alsof zijn neus
doet
bl
bloedt.
Martin en ik hebbe vanaf jongsaf aan het
ben
standpunt
gehuldigd “wie
st
niet horen wil moet voelen”. Dientengevolge heeft
Ger vooral in zijn jonge
jaren aan den lijve moeten
ondervinden
wat het betekent
onde
om niet na
naar Martin en mij te luisteren. Nu Ger op leeftijd is gekomen luistert hij
helemaal niet meer. Als mijn moeder had geweten van die gillende keukenmeiden had ze ongetwijfeld gezegd: “ach die arme jongen, ik heb zo met hem
te doen” Ger was de jongste bij ons thuis, vandaar). Ger viert oud en nieuw
altijd thuis met zijn gillende keukenmeiden. Als je bij Ger binnenkomt zie je
aan de wand een spreuk uit het familiearchief (tante Leida uit Kampen): “Als
in januari de witte wieven aan het huilen zijn, schenk dan maar liever klare
wijn”. Kortom, het is niet pluis in dat huis. Eigenlijk heeft Ger wel een klein
beetje gelijk; als ik voor de keus word gesteld 40 gillende keukenmeiden of
een damschreeuwer, geef mij dan maar de gillende keukenmeiden.
Allen een gelukkig en bovenal een gezond Nieuwjaar toegewenst.

Nico van Wijk
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De Docosband
Op zaterdagavond 29 januari treedt de Docosband op in Buurtcentrum de
Kooi, Driftstraat 49 in Leiden, de band is onderdeel van een compleet muziekprogramm, het zgn Open Podium Leiden-Noord” dat 5 keer per jaar daar
plaats vindt. Dit programma duurt van 20.15-23.15 uur.
Sommige Docossers hebben het debuut van de Docosband afgelopen zomerfeest meegemaakt, maar omdat (helaas) niet iedereen daar was, even een
korte story;
Het begon allemaal met Marise,die
gitaarles kreeg van mij en toen wij
het hadden over een keertje iets
doen tijdens het zomerfeest 2010,
zei ze, dat ze dit alleen wilde,als
Paul meespeelde, die zich net op de
contrabas had geworpen en daar
iedere dag op aan het oefenen was.
Van Paul ga je naar Janneke, die
heel behoorlijk viool speelt en zo
waren we met zijn vieren. Zo maakten we ons debuut op het zomerfeest 2010 met o.a. country Roads, Sing Sing en nog een paar nummers, het
bleek best wel aan te slaan.
Na een oproep voor een percussionist (ritmeman of vrouw) kwam Martijn
erbij,d ie zich onmiddellijk een cajon aanschafte (Zuid-Amerikaanse Zittrommel) en we gingen met zijn vijven repeteren. Qua leden zag het er als
volgt uit:
Martijn cajon, Paul Contrabas, Janneke viool, Marise gitaar, Maarten
zang, gitaar, viool, fluit, sax.
Op mij na is het dus een beetje een
familieband. Sinds kort is de familie Kasteleyn compleet in de band
vertegenwoordigd, want Willemien
heeft zich bij de groep gevoegd
en bezig om zich een vaste plek te
verwerven. Ook zij maakt op 29
januari haar debuut.
Het repertoire is gewoon wat bekende nummers,die in onze zetting goed te
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spelen zijn,we repeteren niet zo vaak maar wel regelmatig (iedereen heeft
een drukke agenda) de repetities gaan best wel lekker, vindt iedereen!.
Dus, mensen van Docos kom op 29
januari naar Buurtcentrum de Kooi
om te kijken en te luisteren, de
precieze begintijd voor de Docosband is nog niet bekend, maar het
zal zo tussen half 10 en 10 uur zijn,
maar ik zou zeggen, kom gewoon
lekker om kwart over 8, dan heb je
een hele leuke avond!!

Maarten Witkam

Docos Tafeltenniskampioenschappen 2010
- Verslagjes van winnaars Succesvolle Clubkampioenschappen 2010 (A-poule)
De jaarlijkse clubkampioenschappen
stonden afgelopen december weer
voor de deur. Zowel de Clubkampioenschappen dubbel als enkel komen
in dit stuk aanbod. Op 10 december
werd het dubbel kampioenschap
gehouden. Titelverdedigers Joris en
Max waren ook dit keer van de partij.
Joris nog geen week terug uit Spanje
speelde verdienstelijk en maakte
zeer goede punten. Ellen en Manfred
wisten nog stevige tegenstand te
geven tegen meerdere goede koppels. Joris en Max wisten hun titel te
prolongeren. De avond was nog lang
en gezellig!
Een week later was het enkel toernooi. Vooraf moet er wel gezegd wor-
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den dat er vele afmeldingen waren door het extreme winterweer maar dit
mocht de pret niet drukken. Titelverdediger Basim Al Hussainy was door het
winterweer niet in staat om mee te doen net zoals Manfred. Hierdoor waren
Joris en Max de topfavorieten. Selma en Thomas lieten zien dat ze nog
steeds goed ontwikkelen en lieten menige goede potten zien! De finale was
alleen wel de verwachte eindstrijd. Joris en Max speelden voor de zoveelste
keer tegen elkaar met de clubkampioenschappen. Max wist met 3-1 de titel
binnen te slepen. De strijd om de 3e plek tussen Selma en Thomas werd in
het voordeel van Thomas beslist.

Max Verberg
B-poule
Afgelopen vrijdag 17 december 2010 vonden de clubkampioenschappen
plaats na lang herindelen, in 3 categorieën, A,B en C.
Zelf zat ik in B doordat ik pas 2 jaar weer actief was in de 5e klasse en geen
verleden met mij meedroeg. Mijn “rating” was dan ook te laag om aanspraak
te maken in de A categorie terwijl ik daar wel wilde spelen!!
Hoe dan ook we kwamen in 2 poules, eentje van 6 (met mij) en eentje van 5
(met oa Jan Abbink en Albert Termeulen en Sylvia Prins).
Zelf had ik het zwaar, ondanks een redelijke soepele overwinning op Stijn
van Cuijk, met een moeizame 3-0.
De volgende tegenstander was een buitenlandse jongen waarvan ik makkelijk
won, hij stond ook 6e in de poule “geplaatst”.
De 3e partij was tegen René Vink en en die kwam met 2-0 voor. Toen barstte
er bij mij wat aangezien twee spelers “voor de lol” aan het spelen waren op
de tafel naast mij. Ik vind dat zeer irritant en en het leidde ook nu weer
tot hoogoplopende emoties inclusief toestroom van betweterende A-spelers
(met bier in de hand!!!).
Het werd gesust en ik won de partij alsnog met 3-2 (tsja concentratie is alles!!) en nadat ik van Rezgar had gewonnen was ik zo goed als 2e in de poule.
Martin Thelen won verdiend met 3-0 van mij en werd 1e na een volgens mij
moeizame overwinning op Rene Vink.
Nu moest hij tegen Sylvia Prins en ik tegen de ongeslagen en zeer geconcentreerde Jan Abbink, ook nog eens in het bezit van de hoogste B-rating.
Sylvia won met heel veel pijn en moeite, terwijl ik een ware titanenstrijd
uitvocht met Jan. Na 2-0 kwam hij sterk terug tot 2-1 en ook in de 4e game
bleek hij aardig op weg naar de 2-2.
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Ik wilde dat kost wat kost vermijden, want in de 5e game zou ik mogelijk te
moe zijn.
Het werd dus 3-1 met prachtig spel al zeg ik zelf en een finaleplaats.
Hierin wachtte teamgenote Sylvia Prins die zou gaan aanvallen, zoals ze vol
bravoure aankondigde, maar in de praktijk bleef ze maar schuiven op mijn
backhand.
De 1e game won ik vanuit schier onmogelijke achterstand, terwijl ik de volgende 2 verloor, maar wel weer de 4e won en het dus 2-2 stond.
Het was nu middenin de nacht en ik bleef maar kijken naar die klok van Nico
van Cassel en uiteindelijk kon ik na een bloedstollende partij om 01.15 uur de
titel bijschrijven!!!
In de laatste game stond ik met 5-1 en 10-7 achter, maar de laatse 5 punten
waren toen voor mij, middels een paar prachtige forehands.
Sylvia droop letterlijk af en was geen goede verliezer. Ik vond dat wel jammer, maar was dus juist zo blij dat ik gewonnen heb.
Overigens werden in de b-categorie nog veel meer verbeten duels uitgevochten (3e/4e en 5e/6e en 7e/8e plaats met namen). Albert Termeulen
speelde geloof ik tweemaal toe tot 16-14 in de 5 game wat toch wel aangaf
dat het allemaal zeer gelijkwaardig was in de B-poule die dus de hele avond
op diverse mensen doorging.
De A-poule stak daar schril bij af, die waren geloof ik al om 22.30 klaar.
Mijn idee is dus om dit voortaan op een zaterdag te organiseren en poultjes
van 4 te maken. Op sterkte dus: A,B,C en D.
De eerste twee gaan dan naar het A-Kampioenschap, de nummers 3 en 4
gaan naar het B-kampioenschap.
Op deze manier kan IEDEREEN zich plaatsen voor de A categorie en dus
clubkampioen worden!!
Toch neemt niemand mij deze mooie avond meer af en ik wil bij deze iedereen bedanken die mij nog steunde zo laat op de avond!!
Vriendelijke groeten,

Gert-Michiel de Niet
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C-poule
De weersomstandigheden beïnvloedden de beloofde opkomst van het aantal
deelnemers wel dusdanig dat er nog wel het nodige puzzelwerk door Sebastiaan en Peter gedaan moest worden om de poules sluitend te krijgen. Voldoende tijd voor de nieuwkomers om lekker in hun ritme te komen en er een
gezellige sfeer van te kunnen maken. Zo rond de klok van kwart voor negen
konden de gedecimeerde poules starten. Met de betrekkelijke nieuwkomers
Henk, Ilona en Violet in ons midden. Buiten het inspelen was er al een gezellige sfeer ontstaan door de nieuwe contacten bij een kopje Koffie, ons geserveerd met die nooit aflatende hartelijkheid van Jooppppp en Nicooooooo.
De voorrondes verliepen zonder grote verrassingen . De sterkte verhoudingen ontliepen elkaar niet zo veel en de eerst geplaatste in de poules konden
de verwachtingen, gezien de uitslagen, ook waarmaken. De voorspellende
waarde liep op de plaatsen “twee” niet helemaal synchroon. De voorrondes
verliepen rustig daar de krachtsverhoudingen wel verschilden. Wel genoeg
ruimte om de wedstrijdgezelligheid te stimuleren en het tafeltennisenthousiasme te versterken. De strijd was er niet minder om .
De finales verliepen ook meer in een gezellige dan in een ijzingwekkend
spannende sfeer . Een extra dimensie voor een gezellig hapje en drankje…..
De nummers twee van de voorrondes werden uiteindelijk alle twee in de
halve finale te sterk voor de tegenstanders. René bood Jiri meer tegenstand
dan Edwin mij bood. De uitslag van de finale komt, doordat de tegenstanders
elkaar al zo lang door en door kennen ook niet meer als verrassing.
Tot lang na middernacht konden we genieten van een andere finale waarin
afwachten meer het idee op een goede uitslag voedde dan de prachtige aanval. Wie neemt het initiatief??
Een mooie avond !!!! Hierbij gaat mijn dank uit naar de leiding van het Toernooi…… De handige gebruiksaanwijzingen van onze Trainers ten spijt; onder
druk blijft het moeilijk om je al die goede adviezen te herinneren en te
blijven toepassen. Hartelijke dank voor jullie geweldige inzet voor de club en
voor mij in het bijzonder.( Even heel persoonlijk op mijn leeftijd duurt het
dan wel wat langer om veranderingen in mijn spel toe te passen, maar het
lukt zeker wel !! Het geeft grote voldoening om te zien dat ik de laatste
seizoenen veel beter ben gaan spelen..)
Rest mij een ieder een heel gelukkig , voorspoedig en vooral gezond 2011 toe
te wensen.

Joop van den Akker
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Clubkampioenschappen koppels, 10 december 2010, Poule C
Op deze koude decemberavond werd weer het traditionele DOCOS tafeltennis dubbeltoernooi gehouden in Het Oude Posthuis. Ik vormde een duo met
onze verenigingssecretaris Yolanda Bloemen. Een flink aantal teams had zich
ingeschreven voor het toernooi. Alle koppels van Poule C werden in één poule
C geplaatst, zodat elk team uitkwam tegen elk ander team.
Alhoewel de uitslagen in een enkel geval geflatteerd waren, waren over de
duur van de avond de krachtsverschillen erg klein. Zo heeft gedurende het
toernooi elk team minstens één wedstrijd gewonnen en werden de meeste
wedstrijden in niet minder dan vijf sets beslist. Ook was er in elke ronde wel
weer zo’n wedstrijd die pas in de laatste punten, ergens rond de 14 of 15,
beslist werd. Dit zorgde ervoor dat de prijsuitreiking ook voor de andere
Poules pas laat op de avond kon plaatsvinden!
De strijd om eremetaal was erg spannend en werd betwist door het team
van Babak Baradarasalaseh en Astrid Hinrichs, het koppel Edwin van Gent/
Remco Teegelaar en ons team. Yolanda en ikzelf hadden een goed zicht op
de eindoverwinning totdat we nipt verloren in onze één-na laatste wedstrijd,
door de solide en slim spelende dames Pleuni van der Meer en Sonja Riemersma. Hierdoor lag alles weer open in de laatste ronde.
We speelden tegen Astrid en Babak, en we dachten dat het allemaal wel
goed zou komen toen we de eerste twee sets wonnen, zij het met miniem
verschil. Echter, na nog twee sets stond het weer gelijk door het scherpe
en aanvallende spel van onze tegenstanders. Hierdoor kwam het aan op de
allesbeslissende vijfde set. Verloren we deze wedstrijd, dan zouden Edwin
en Remco met de hoogste eer gaan strijken. Alle andere wedstrijden waren
allang afgelopen dus deze laatste game had het gevoel van een echte finale.
Uiteindelijk trokken Yolanda en ik nipt aan het langste eind met een verschil
van drie punten, en mogen wij ons voor het komend jaar Clubkampioen Poule
C noemen. Edwin en Remco bezetten de tweede plaats, en Astrid en Babak
mochten het brons in ontvangst nemen.
Samengevat leverde het Poule C Dubbel-Toernooi een leuke en spannende
strijd op, en gaf veel stof tot napraten tijdens het après-tafeltennis aan de
bar. Wij kijken uit naar de 2011 editie!

René van der Heiden
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NK Schafeltennis 2010
Het is alweer een tijdje geleden maar van de zomer heb ik (voor de derde
keer alweer) meegedaan aan het NK Schafeltennis, door sommigen ook wel
aangeduid met tafelschennis. Een combinatie van schaken en tafeltennis dus.
Rare combinatie zou je zeggen maar er blijken toch verbazend veel schakers
te zijn die weleens een potje tafeltennissen, en uiteraard ook tafeltennissers die weleens een potje schaken.
De toernooiformule was dat je tegen een tegenstander vier games tafeltenniste, waar je vier punten mee kon verdienen, en twee partijtjes snelschaakte, die elk voor twee punten telden zodat je ook daar vier punten mee kon
verdienen. Terwijl de ene helft van het deelnemersveld in de zaal aan het
tafeltennissen was, zat de rest in de kantine te schaken. Als je klaar was
met je vier games en er was een schaakbord vrij, ging je tegen diezelfde
tegenstander schaken. Of andersom natuurlijk.
Een van de grappige aspecten was dat je je heel vaak af zat te vragen waar
je nou tegen speelde, een goede schaker die ook een beetje kon tafeltennissen of andersom. Had je met schaken makkelijk gewonnen dan kon je met
tafeltennis je borst natmaken. En ook weer andersom. Ik begon met een
best wel taaie tegenstander op het schaakbord, waar ik uiteindelijk toch een
4-0 tegen wist te scoren. Aangekomen bij de tafeltennistafel bleek dat ook
erg lastig. De man had hele nare noppen en ik was daar kansloos tegen. Na
afloop zei hij nog dat ze eigenlijk verboden waren, maar voor dit toernooitje
kon het wel, vond hij. Lekker dat heb ik weer. Verder kwam ik een paar keer
tegen mensen die drie of meer klassen hoger dan ik speelden met tafeltennis, en drie of meer klassen lager dan ik met tafeltennis. Dat is tegelijk ook
een beetje de zwakheid van zo’n toernooi, een heleboel wedstrijden zijn
helemaal niet spannend. Het leukst is natuurlijk als je in beide disciplines
een beetje aan elkaar gewaagd bent. Een leuke wedstrijd voor mij was dan
ook tegen regerend Nederlands Kampioen schafeltennis Bram van den Berg.
Die speelt zowel met schaken als met tafeltennis een klasse hoger dan ik.
Vorig jaar had ik met 8-0 van hem verloren maar nu wist ik een game te winnen. Nu dus 7-1 verloren. Ook tegen de winnaar van het laatste Rijnsoever
toernooi Ard van Beek had het leuk moeten worden maar die had zich net
geblesseerd, zodanig dat hij er ook met schaken nog last van had. Ik verloor
ondanks zijn blessure nog een game van hem.
Als klap op de vuurpijl mocht ik in de laatste ronde aantreden tegen dubbele clubgenoot (Docos én LSG) Gert Michiel de Niet, die een goed toernooi
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aan het spelen was. Met schaken won hij bijna alles en met tafeltennis had
hij al meerder games van hoog geklasseerde spelers gewonnen. Gert-Michiel
bewees ook tegen mij zijn goede vorm op het schaakbord (al had ik natuurlijk niet remise moeten aannemen terwijl Gert’s tijd al bijna op was) en won
het schaken met 3-1. Nu moest ik natuurlijk het tafeltennis met minstens
3-1 winnen om uiteindelijk nog op een gelijkspel uit te komen. Waarom dat
niet gelukt is begrijp ik nog steeds niet. Volgens mij speelde ik veel beter,
maar uiteindelijk was het toch 2-2 en dus won Gert Michiel het onderlinge
duel met 5-3. Voor hem goed genoeg voor een hoge eindklassering (ik dacht
vierde, maar ik weet het niet meer precies) en voor mij een plaats in de
grijze middenmoot. Het toernooi werd overigens met overmacht gewonnen
door favoriet Rob Bertholee.
Volgend jaar ga ik weer een nieuwe gooi doen naar de nationale titel!
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Clubkampioenschappen dubbel
Op de clubkampioenschappen dubbel speelde ik samen met teamgenoot Rob
Devilee. Nu hebben we of eigenlijk ik, een vaste tactiek in onze dubbels. Die
komt erop neer dat ik alleen maar de bal op tafel houd en dat Rob al het
werk mag doen. Hij slaat de winners, meestal spinballen waar de tegenstander vaak geen raad mee weet, mag ook – niet te vaak- fouten maken en ik
probeer alleen maar te plaatsen en nul ( of in ieder geval heel weinig) fouten
te maken. Die tactiek werkte ook deze avond weer uitstekend, ik stond
een beetje te schuiven en te pielen en ondertussen spinde Rob er vrolijk op
los.
Daarmee wonnen we de eerste wedstrijd makkelijk van Wim van Stigt en
Marcel van der Wal. De tweede, tegen vader en zoon (Joop en Jasper) ter
Luun was heel wat lastiger, onder andere omdat we allebei enorme problemen
hadden met de service van Jasper. Met de nodige moeite (we kwamen een
keer van 6-10 terug en wonnen de game nog) wonnen we deze wedstrijd ook.
Daarna waren Matthijs en Roy aan de beurt.
Hoogtepunt van deze wedstrijd was dat we Matthijs zodanig op het verkeerde been zetten dat hij op een zeker moment tegen de hand van zijn
teamgenoot aan sloeg, waarbij zijn batje in stukken op de grond viel. Die
klap kwamen Matthijs en Roy niet meer te boven. Matthijs duikelde nog wel
ergens een ander batje op maar het is natuurlijk lastig om ineens met een
ander batje te spelen.
Onze volgende tegenstanders waren Cees van Valkenburg en Bram Owel en
daar hadden we nog een appeltje mee te schillen want die hadden vorig jaar
in de halve finale van ons gewonnen. Nu lukte dat niet, we wonnen in drieen.
Na vier wedstrijden gespeeld en nog geen game verloren was het tijd om
maar eens naar de stand te kijken. Het bleek dat alleen favorieten Selma
en Melissa ons nog bij konden houden. Maar, zagen we ook, de drie zwaarste
wedstrijden moesten nog komen. Tegen Fred Heuzen en Wim Vreeburg hadden we het erg moeilijk. Ze bleken een antwoord te hebben op Rob’s spinballen en wonnen daarmee de eerste twee games. Het tij keerde pas toen Rob
besloot om dan maar eens een poosje niet aan te vallen. Toen bleek dat Fred
en Wim ook fouten kunnen maken, sterker nog ze maakten er meer dan wij,
en zo sleepten we deze partij in uiteindelijk toch nog uit het vuur. Intussen
wonnen Hans Kreder en Stijn van Cuijk knap van Selma en Melissa zodat we
ongedeeld eerste kwamen te staan.
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In de volgende wedstrijd waren Hans en Stijn misschien nog een beetje aan
het nagenieten van hun overwinning op de dames, want ze boden niet zoveel
tegenstand als we gewacht hadden. En omdat Fred en Wim met hun taaie
spel ook al van Selma en Melissa wonnen waren we een ronde voor het eind al
zeker van de eerste plaats!
De laatste wedstrijd, tegen Selma en Melissa , deed er niet meer toe.
Natuurlijk probeerden we die wel te winnen, maar we wisten hun aanval niet
genoeg te ontregelen. Uiteindelijk verloren we in vijven. Dat mocht de pret
uiteraard niet drukken, het komend jaar mogen wij ons B-kampioen dubbel
van Docos noemen!

Eindstand
Rob en Albert
Selma en Melissa
Jasper en Joop
Stijn en Hans
Fred en Wim
Marcel en Wim
Cees en Bram
Matthijs en Roy

Docos
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Indeling trainingsgroepen
Voor de trainingen van onze sterkste spelers zijn wij een samenwerkingsverband met Rijnsoever en TOV aangegaan. Hierdoor hebben we een sterke
trainingsgroep kunnen maken op donderdag. Deze zal bij Rijnsoever of Docos
gehouden worden. Hieraan doen de spelers van de eerste teams van Rijnsoever en TOV mee en de sterkste teams van Docos. Doel is dat het niveau over
de gehele linie aanmerkelijk omhoog gaat, zodat voor de heren 2e divisie
en voor de dames 1e divisie weer binnen bereik komt. Deelname aan deze
training staat alleen open voor de sterkste jeugd- en seniorspelers op voorwaarde dat zij minimaal nog één andere geleide training bij Docos volgen.
Een andere wijziging is dat er een nieuwe trainingsgroep op maandag van
17:00 tot 18:30 uur komt. De sterkere spelers van woensdag en vrijdag
zijn in deze groep ingedeeld. Daarnaast mogen zij voor een tweede keer om
woensdag of vrijdag komen. De trainingsgroepen zijn daardoor iets kleiner
geworden (12-14 deelnemers). De trainers verwachten daardoor meer individuele aandacht te kunnen geven aan de spelers waardoor het niveau sneller
omhoog gaan.
Groep
Competitie
Dag/Tijd ma. 17:00-18:30
Trainer
Basim Al Hussainy
Start
03 januari 2011
Berend de Koning
Cas Engberts
Cedric Flanegin
Freek de Koning
Hannes de Koning
Jelle Koopmanschap
Kim van Niekerk
Luuc van Niekerk
Michael Bultema
Pim Huinen
Ramon van Kol
Shen Flanegin
Tessa van Kol

Groep
Selectie
Dag/Tijd ma. 18:30-20:00
Trainer
Basim Al Hussainy
Start
03 januari 2011
Aleid Breuning
Andrea Bouras
Ariana Sarmastzada
Chandler Geerlings
Charly Callebaut
Edina Bibuljica
Joris Bruijning
Kai Yu Guo
Loek Piso
Marcel Does
Mauricio Bastien
Max Verberg
Melissa de Bruin
Mischa Zwart
Thomas Bruijning
Peter Milikan
Tjerk Buikstra
Selma Bibuljica
Tom Bavelaar
Thije van Es

g
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Groep
Senioren recreatief
Dag/Tijd din 20:00-21:30
Trainer
Fadil Bibuljica
Start
04 januari 2011
Astrid Hinrichs
Astrid Koppers
Babak Baradaransalaseh
Cor van Onselen
Diana Koene
Edwin Paats
Ilona Neuteboom
Jean Schneiders
Joop vd Akker
Laura de Gooijer
Leon
Lisette vd Greft
Maarten Witkam
Ralf Regeer
Raymond Regeer
René vd Heide
Rob Westdorp
Ronald Nieboer
Violet Geerders
Yolanda Bloemen

Groep
Dag/Tijd
Trainer

Competitie & Beginners
woe 18:00-19:30
Sebastiaan Veijgen
Peter Milikan
Start
05 januari 2011
Cedric Flanegin
Eli Schalkers
Hong Kim
Jonathan van Zijverden
Joris Kirchner
Lars van Kimmenaede
Luuc van Niekerk
Michael Bultema
Pratik Wickramasingh
Sang Wu Lee
Wichers Shant Baghouzian
Shen Flanegin
Tom Edixhoven
Vincent Tausch
Xun de Graaf
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Groep
Competitie & Senioren
Dag/Tijd woe 19:30-21:00
Trainer
Sebastiaan Veijgen
Peter Milikan
Start
05 januari 2011
Aleid Breuning
Ariana Sarmastzada
Cas Engberts
Edina Bibuljica
Hannes de Koning
Jelle Koopmanschap
Kento Nomura
Loek Piso
Mischa de Zwart
Selma Bibuljica
Thije van Es
Thomas Bruijning
Tom Bavelaar

Groep
Dag/Tijd
Trainer

Topselectie
do 19:15-20:45
Rijnsoever

Start
06 januari 2011
Ariana Sarmastzada
Basim Al Hussainy
Chandler Geerlings
Edina Bibuljica
Joris Bruijning
Kai Yu Guo
Manfred Vastenburg
Marcel Does
Max Verberg
Peter Milikan
Selma Bibuljica
Thomas Bruijning
Tjerk Buikstra

r
e
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n
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g
a
d
g
a
d
s
n
e
Wo
Senioren:
Astrid Hinrichs
Ilona Neuteboom
Jaap Engberts
Joop vd Akker
Kaya Demirdas
Lisette vd Greft
Matthijs Apperloo
Melissa de Bruin
Roy Dijkman
Violet Geerders
Yolanda Bloemen
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Groep
Competitie & Beginners
Dag/Tijd vrij 18:00-19:30
Trainer
Sebastiaan Veijgen
Start
07 januari 2011
Bas Zoutendijk
Berend de Koning
Dennis Slimmers
Faraaz vd Wilde
Freek de Koning
Hong Kim
Jonathan van Zijverden
Kim van Niekerk
Kim Brekelmans
Michael Bultema
Pim Huinen
Ramon van Kol
Sang Wu Lee
Shant Baghouzian
Tessa van Kol
Vincent Tausch
Xun de Graaf
Tom Edixhoven

Groep
Beginners
Dag/Tijd zat 10:45-11:45
Trainer
Sebastiaan Veijgen
Start
08 januari 2011
Eli Schalkers
Fay de Nijs
Jasper Roodzant
Joris Kirchner
Lars van Kimmenaede
Margo Roodzant
Tessa Buijsman
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Teamindeling landelijke seniorenteams
Dames 1 – 2e divisie
Melissa de Bruin (c), Aleid Breuning, Susan Vernooij, Andrea Bouras, Nadia
Huizer
Dit team is aangevuld met Aleid Breuning vanuit het tweede jeugdteam,
omdat Nadia Huizer aangegeven heeft niet meer veel wedstrijden in de
landelijke damescompetitie te willen spelen. Zij doet een stapje terug en
zal in plaats daarvan meer wedstrijden in de afdelingscompetitie spelen (2e
klasse).
Dames 2 – 3e divisie
Sonja Riemersma (c), Pleuni van der Meer, Janneke de Heij, Monique Doove,
Saskia vd Gugten
Dit team is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige helft.
Helaas ook deze helft geen team in de landelijke herencompetitie, maar we
hebben wel twee teams in de allerhoogste afdelingsklasse. Hopelijk lukt het
één van deze teams om kampioen te worden.

Teamindeling jeugdteams
Komende helft hebben we enkele wijzigingen in de teams: In team 1 is
Patrick Bruijne gestopt. Samen met TOV is het ons gelukt om een team op
de been te brengen. Aleid Breuning heeft de overstap van het tweede jeugdteam naar het eerste landelijke damesteam gemaakt. Team 4 is kampioen
geworden en gaat een klasse hoger spelen in de 3e klasse. Ook team 5 mag
het een klasse hoger proberen: van de 5e naar de 4e klasse. Freek en Pim
hebben van team gewisseld. En in het laatste team zijn Eli Schalkers, Joris
Kirchner en Lars van Kimmenaede erbij gekomen. Ik wens iedereen veel succes in de competitie. Hopelijk kunnen we aan het eind van het seizoen weer
een paar kampioenen huldigen.
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team & klasse

voornaam

achternaam

opmerking

Team 1
Landelijk A

Selma
Thomas
Kai Yu
Chandler

Bibuljica
Bruijning
Guo
Geerlings

aanvoerder

Team 2
Landelijk C

Ariana
Edina
Edwin

Saramastzada
Bibuljica
Westdorp

aanvoerder

Team 3
1e kl.

Thije
Mischa
Loek
Tom

van Es
de Zwart
Piso
Bavelaar

aanvoerder

Team 4
3e kl.

Hannes
Michael
Cedric
Shen

de Koning
Bultema
Flanegin
Flanegin

aanvoerder

Team 5
4e kl.

Cas
Jelle
Tom
Luuc

Engberts
Koopmanschap
Edixhoven
van Niekerk

aanvoerder

Team 6
Pup. B

Tessa
Kim
Freek

van Kol
van Niekerk
de Koning

aanvoerder

Team 7
Pup. C

Berend
Pim
Ramon
Jonathan

de Koning
Huinen
van Kol
van Zijverden

aanvoerder

Team 8
Pup. C

Vincent
Xun
Joris
Eli
Lars
Dennis

Tausch
de Graaf
Kirchner
Schalkers
van Kimmenaede
Slimmers

aanvoerder
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Reserve

Kerstklaverjassen
Om kwart voor 7 ‘s avonds ging mijn mobieltje over… Peter aan de lijn: “We
komen nog één speler te kort voor het klaverjassen vanavond om 5 tafels
te hebben. Wil je meedoen?... Je moet er om 8 uur zijn.” Tja en wat doe je
dan… Je zegt: “Oké, ik doe mee… Altijd leuk om even te klaverjassen.”
De eerste ronde samen met Melissa en dat ging heel erg goed samen… Meer
dan 2000 punten en direct aan kop.
De ronde daarna met drie dames aan tafel, met Nadia tegen Saskia en
Sylvia. Heel gezellig. Nadia verontschuldigde zich op voorhand dat ze niet zo
goed speelde, maar dat was niet nodig. We wisten te winnen met de hoogste
score in de 2e ronde. Dus dat hebben we samen dan goed gedaan. Dus nu
stond ik nog steeds aan kop.
De laatste ronde met Louisa en nu tegen Nadia en Max. Wederom een winstpartij voor mij en ook een heel gezellig potje. Het was spannend geworden
voor de eerste plaats, maar ik had net genoeg punten gehaald om Jan van
der Linden achter mij te houden.
En dan aan het eind van de avond de prijsuitreiking. Deze keer niet om de
klaverjasbokaal (word ik een keer eerste,.. komt mijn naam niet op de bokaal… :-( … ), maar om leuke kerstprijsjes. Eerst de beurt aan Dinie, toen aan
de winnaars… En speciaal voor deze keer… Iedereen had prijs..!
Al met al was het een heel gezellig avondje. Iedereen heeft zich volgens mij
vermaakt. Dinie en Laura, bedankt voor de goede verzorging vanachter de
bar…! En natuurlijk niet te vergeten een bedankje voor de organisatie van
Louisa, Ronald en Peter.
Ik hoop dat iedereen heelhuids thuisgekomen is, want buiten was het flink
gaan sneeuwen.
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R E B U S

Oplossing vorige rebus:
Elk kind heeft recht op spel en school niet op oorlog en geweld

Docos
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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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