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Van de voorzitter
Een nieuw seizoen start. Ach, feitelijk loopt het oude seizoen over in het 
nieuwe seizoen. Op de zomermaandagen is het ouderwets vol met Joop 
Uiterdijk achter de bar. Tenminste … toen Joop geopereerd werd even niet, 

maar Joop hoort tot de categorie van “Old 
Soldiers Never Die” en maandag 8 augustus, 
amper anderhalve week na zijn knie opera-
tie, is Joop weer actief achter de bar. En, 
vermeldenswaardig de terugkeer van Nico 
van Cassel, een andere Old Soldier. Hij stond 
diezelfde maandag voor het eerst sinds bijna 
een jaar weer even achter de tafel. Voor de 
zekerheid in “gewone” kleren. Maar wel met 
een batje en won in het dubbel al direct een 
game. En belangrijker: Nico verwacht vanaf 

dit moment weer ouderwets te kunnen spelen op maandag.

Als je de afgelopen weken bij Docos bent geweest dan heb je gezien dat het 
gebouw van kleur veranderd is, of beter van kleur is opgefrist. En niet alleen 
is alles geverfd, er zijn hele stukken hout vervangen. Als laatste is de kant 
naar DIOK aan de beurt en hier is de noodzaak van herstelwerk het hevigst. 
Jammer dat we nooit langs die kant lopen, want dan zouden we het grote 
verschil tussen afgebladerd en opgefrist juist daar opvallen en ook welke 
ontzettende lengte die kant van het gebouw heeft. Het kost wat, maar we 
kunnen nu zeker vijf jaar vooruit. En vijf jaar is onze (minimale) inschatting 
dat we in ons Posthuis zullen verblijven.

Het vorige seizoen eindigde met een slotfeest, slot van niet alleen het 
Rijnlandstoernooi maar ook van ons 60-jarig jubileum. Een Docosband die 
weer een jaar verder is in haar ontwikkeling en een zeer professionele band, 
tapbiertjes waar je niet dronken van werd en vooraf bbq vlees of vegeta-
risch. De jonge jeugd had die middag een eigen slotfeest. Zoals ik in het 
juninummer heb gemeld, is de jeugd ook in het kader van het jubileum op 
bezoek gegaan naar de Wereldkampioenschappen in Rotterdam. Ook een 
flinke groep seniorleden is daar geweest. We doen er goed aan de beelden 
die wij daarover hebben opgeslagen voor ons zelf af en toe weer naar voren 
te laten komen. Het gaat misschien wel een eeuw duren voor dit weer aan 
Nederland wordt gegund. Waarom zo lang? Het WK was, zoals ik schreef, 
organisatorisch een groot succes. Nu de financiën zijn afgesloten, blijkt het 
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resultaat zo’n vijf ton verliesgevend te zijn. Omdat de organisatie in handen 
was van een speciale Stichting en niet van de NTTB zal de bond, en zullen 
dus wij, hier geen nadeel van hebben, maar een nieuwe organisatie van een 
zeer prestigieus toernooi zal er voor jaren niet meer inzitten.

Een paar dagen voor het slotfeest was de ALV. De algemene ledenvergade-
ring. Opnieuw in aanwezigheid van erevoorzitter Henk Huijing. Door een mis-
verstand was Henk verlaat en zijn we noodgedwongen iets later begonnen … 
op een erevoorzitter moet je wel wachten! Als het goed is vind je in dit num-
mer het verslag van die avond. Ik kijk terug op een goede vergadering met 
veel enthousiaste inbreng. Tijdens de ALV is onder meer ingegaan op het 
afblazen van het Huis van de Sport. Twee acties zullen er komen: een ge-
sprek met de wethouder voor een oplossing op lange termijn en de noodzaak 
om het gebouw dit jaar professioneel te laten verven en daarbij ook verrot 
houtwerk te laten vervangen. Een eerste offerte leverde het forse bedrag 
van 30.000 euro op. Inmiddels, zoals ik hiervoor heb geschreven, hebben 
we een oplossing en wel voor ongeveer de helft van dit bedrag. Daarnaast is 
tijdens de ALV gediscussieerd over het trainen van de jeugd. Uitkomst is 
dat we komend seizoen beginnen met drie jeugdspelers extra aandacht te 
geven en hen stimuleren om drie keer per week te gaan trainen. Vanuit de 
club van vijftig is aangegeven dat zij hen daarvoor willen sponsoren. Als deze 
opzet lukt, kan dit uitgebreid worden naar zes jeugdleden. En als laatste 
discussie is bij de ALV gesproken over sponsorring. Een klein groepje heeft 
zich daarvoor gemeld. En historisch… met algemene stemmen zijn zo wel 
Joop Uiterdijk als Ria van Cassel vanwege hun niet aflatende inzet over vele 
jaren benoemd tot ereleden van Docos! De uitreiking van de daarbij horende 
speldjes volgt … op 2 september. 

Op vrijdag 2 september vindt namelijk voor het eerst “de competitiestart” 
plaats. Dat wil zeggen: alle Docos teams zijn uitgenodigd voor een onder-
linge wedstrijd tegen een iets hoger / lager genummerd Docos team. Op die 
manier kan de oude captains’ meeting een wat dynamischer invulling krij-
gen. Het hele team doet actief mee en merkt direct hoe zij er voor staat. 
Daarnaast ontvangt elk team de wedstrijdroosters en kunnen nog enkele 
aandachtspunten aan ieder doorgegeven worden. We kunnen die dag zeggen: 
we zijn er klaar voor. Iedereen een goede eerste competitie in het nieuwe 
seizoen toegewenst.

Reageren: voorzitter@docos.info 
Wim Vreeburg
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Informatie Najaarscompetitie 2011
 “Opwarmavond”

Op vrijdag 2 september vindt de captainsmeeting plaats waar de indeling 
voor de najaars-competitie 2011 wordt uitgedeeld. Tevens is er de gelegen-
heid om vragen te stellen over competitie gerelateerde zaken, spelregels, 
invoeren van de uitslagen in NAS etc.
Het leek ons leuk om dit in combinatie te doen met een “opwarmtoernooi” 
waar elk Docos team een wedstrijd tegen een ander Docos team speelt. Dus 
team 1 tegen team 2 / team 3 tegen team 4, enz. 
Mocht je nog geen tijd hebben gehad om de trainingen weer op te pakken 
dan is dit dus de ideale gelegenheid om “er weer een beetje in te komen”.
Een groot aantal teams hebben zich reeds opgegeven maar mocht jouw team 
dit nog niet gedaan hebben neem dan even contact op met Wim Vreeburg of 
Ron Goedman. Kan uiteraard ook per email naar: wedstrijdsecretaris@docos.
info
Met vriendelijke groeten, Wim Vreeburg / Ron Goedman

Wim Vreeburg / Ron Goedman

Teamsamenstelling najaarscompetitie 2011
Voor de najaarscompetitie 2011 zijn 30 teams opgegeven. 21 teams in de re-
guliere competitie en 9 teams in de duo competitie. Hieronder een overzicht 
van de complete teamsamenstelling. Een pdf bestand is beschikbaar op de 
Docos website waarin ook de bondsnummers en telefoonnummers van alle 
spelers/sters opgenomen. Naast de 30 afdelingsteams hebben we uiteraard 
ook nog 2 landelijke dames teams!

Dames 1 – 2e divisie
Selma Bibuljica
Melissa de Bruin
Amber van Dorp

Dames 2 – 3e divisie
Monique Doove
Janneke de Heij
Nadia Huizer
Pleuni van der Meer
Sonja Riemersma
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Docos wolkyshop 1 – 
Hoofdklasse
Manfred Vastenburg 
Joris Bruijning
Marcel Does
Max Verberg

Docos 2 – 1e klas
Thomas Bruijning
Tjerk Buikstra
Jelle Schreurs

Docos 3 – 1e klas
Selma Bibuljica
Charley Callebaut
Peter Milikan
Sebastiaan Veijgen

Docos 4 – 2e klas
Peter Plandsoen
Robert Pont
Florian Ruygrok
Bas van Vliet

Docos 5 – 3e klas
John Tendeloo
Frank Tinkelenberg
Jaap Vergouwe
André Wiersma

Docos 6 – 3e klas
Fadil Bibuljica
Jeroen Freriks
Frank van Haarlem
Marise Kasteleyn
Martin Thelen

Docos 7 – 4e klas
Jan Hendrik Abbink
Sjon van Santen
Henk van der Steen

Docos 8 – 4e klas
Rezgar Mohammed 
Mustafa
Ron Goedman
Gert Michiel de Niet

Docos 9 – 4e klas
Patrick Beekman 
Alexander Bouman
Mark Eshuis
Wander Koridon

Docos 10 – 4e klas
Stijn van Cuijk
Cees Haasnoot
René Vink

Docos 11 – 4e klas
Rob Devilee
Johannes Osterloh
Albert Termeulen
Martijn Visser

Docos 12 – 4e klas
Ellen Hoogervorst
Ite Christiaans
Chris Gübler
Paul van Putten
Henk van de Reijden
Murk van Weerlee
Jan van der Linden

Docos 13 – 5e klas
Fred Heuzen
Wim Vreeburg
Marcel van der Wal
Nico van Wijk

Docos 14 – 5e klas
Mauricio Bastien 
Olvera
Jaap Engberts
Leon Wichers 
Maarten Witkam

Docos 15 – 5e klas
Monique Doove
Jan Kop
Hugo Reeuwijk

Docos 16 – 5e klas
Frank Lequin
Piet van de Staak
Wim van Stigt
Jos Nieuwenburg

Docos 17 – 5e klas
Yolanda Bloemen
Edwin van Gent
Babak Baradaransa-
laseh
Astrid Hinrichs
René van der Heij-
den

Docos 18 – 5e klas
Joop van den Akker
Joop ter Luun
Jiri Stepanovsky
Peter Hielkema
Jasper ter Luun

Docos 19 – 5e klas
Leo van Broeckhuysen
Wout Meelis
Bram Owel
Cees Taams
Cees van Valkenburg
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Docos 20 – 5e klas
Janneke de Heij
Paul Kasteleyn
Hans Kreder
Dick Zweers

Docos 21 – 6e klas
Loes Bik-Kok
Ria van Cassel
Nico van Cassel
Hans Rijsbergen

Docos Duo 1 – 1e klas
Nadia Huizer
Wim Jägers
Peter Milikan

Docos Duo 2 – 3e klas
Kaya Demirdas
Rezgar Mohammed 
Mustafa
Yüksel Karakurt 

Docos Duo 3 – 4e klas
Matthijs Apperloo
Kento Nomura
Roy Dijkman

Docos wolkyshop 
Duo 4 – 5 e klas
Frans Haas
Hub Sillen
Joop van den Akker

Docos Duo 5 – 5e klas
Edwin van Gent
Marcel Roggeveen
Remco Teegelaar
Henk de Wilde

Docos Duo 6 – 6e klas
Marco Gret
Maarten Witkam
Leon Wichers

Docos Duo 7 – 6e klas
Diana Koene
Astrid Koppers

Docos Duo 8 – 6e klas
Jan Los
Ronald Nieboer
Ferry Veijgen

Docos Duo 9 – 7e klas
Edwin Paats
Ralph Regeer
Raymond Regeer

Trainingen
Met ingang van dit seizoen gaan we enkele trainingen anders aanpakken. We 
willen verder gaan op de weg die we vorig seizoen zijn ingeslagen, waarbij we 
meer individuele aandacht aan onze jeugdspelers besteden. De belangrijkste 
veranderingen voor de trainingen zijn als volgt:
•   Op maandag organiseren we één selectietraining in plaats van twee. Deze 

training is bedoeld voor de spelers van hogere teams en enkele speciaal 
geselecteerde jeugdspelers.

•   Vrijdag gaan twee trainers de trainingen verzorgen, Basim Al Hussainy en 
Sebastiaan Veijgen. Deze training zal uit twee delen bestaan: een meer 
individueel gerichte training en een groepstraining. 

De trainingen zijn vanaf woensdag 17 augustus gestart. De indelingen van de 
trainingsgroepen kun je in onderstaand overzicht vinden. 
Mocht je op een bepaalde dag niet kunnen trainen, stuur dan een mailtje 
naar training@docos.info.
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Groep Selectie Groep Senioren recreatief
Dag/Tijd maa 18:00-19:30 Dag/Tijd din 20:00-21:30
Trainer Basim Al Hussainy Trainer Fadil Bibuljica

Amber van Dorp Astrid Hinrichs
Ariana Sarmastzada Astrid Koppers
Edina Bibuljica  Babak Baradaransalaseh
Jonathan van Zijverden Cor van Onselen
Loek Piso   Diana Koene
Melissa de Bruin Edwin Paats
Mischa Zwart  Francesco Ratti
Pim Huinen  Haico de Graaf
Ramon van Kol  Ilona Neuteboom
Selma Bibuljica Jean Schneiders
Thije van Es  Jiri Stepanovsky
Thomas Bruijning Joop vd Akker
Tjerk Buikstra  Laura de Gooijer
   Leon Wichers
    Lisette vd Greft
    Maarten  Witkam
    Mark van Holskamp
    Mauricio  Bastien
    Natasja  Papic
    Peter  Stakenburg
    Petra vd Lucht
    Ralph  Regeer
    Raymond  Regeer
    René vd Heide
    Rick  Sassen
    Rob  Westdorp
    Ronald  Nieboer
    Willemijn van Gulik
    Yolanda  Bloemen

Ma
and
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Din
sda

g



8Docos

Groep Lagere teams & Groep Competitie &
 Beginners  Senioren
Dag/Tijd woe 18:00-19:30 Dag/Tijd woe 18:30-20:00
Trainer Sebastiaan Veijgen Trainer Sebastiaan Veijgen
  Peter Milikan   Peter Milikan

Berend de Koning Ariana Saramastzada
AdamSchalkers Cas Engberts
CedricFlanegin  Edina Bibuljica
Eli Schalkers  Hannes de Koning
Freek de Koning Loek Piso
Jasper Roodzant Michael Bultema
Julius Delsink  Mischa de Zwart
Kim van Niekerk Selma Bibuljica
Lars van Kimmenaede Thije van Es
Luuc van Niekerk Thomas Bruijning
Shen Flanegin  Tom Edixhoven
Tessa Buijsman Senioren:    
Vincent Tausch Amber van Dorp
Xun de Graaf  Ad Verbrugge
Rico Steenbergen Alex Zakarian
    Astrid Hinrichs
    Bas van Vliet
    Ellen Hoogervorst
    Florian Ruijgrok
    Jaap Engberts
    Jiri Stepanovski
    Joop vd Akker
    Kaya Demirdas
    Kento Nomura
    Manfred Vastenburg
    Matthijs Apperloo
    Melissa de Bruin
    Peter Plandsoen
    Tjerk Buikstra
    Yolanda Bloemen

Woensdag
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Groep Hogere teams Groep Lagere teams &
  Rijnsoever   Beginners
Dag/Tijd don 19:15-21:00 Dag/Tijd vrij 18:00-19:45
   Trainer Sebastiaan Veijgen
    Basim Al Hussainy

Amber van Dorp Bas Zoutendijk
Ariana Sarmastzada Berend de Koning
Basim Al Hussainy Cas Engberts
Edina Bibuljica  Cedric Flanegin
Joris Bruijning  Dennis Slimmers
Manfred Vastenburg Freek de Koning
Marcel Does  Hannes de Koning
Max Verberg  Jonathan van Zijverden
Melissa de Bruin Julius Delsink
Selma Bibuljica Kim van Niekerk
Thomas Bruijning Kim Brekelmans
Tjerk Buikstra  Luuc van Niekerk
    Michael Bultema
    Pim Huinen
    Ramon van Kol
    Rico Steenbergen
    Shen Flanegin
    Tom Edixhoven
    Vincent Tausch
    Xun de Graaf

Groep Beginners   
Dag/Tijd zat 10:45-11:45   
Trainer Sebastiaan Veijgen   

Adam Schalkers   
Eli Schalkers   
Fay de Nijs   
Jasper Roodzant   
Lars van Kimmenaede   
Margo Roodzant   
Tessa Buijsman   Zaterdag

Vri
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Najaarscompetitie 2011
Teamindeling Jeugd

We gaan het seizoen van start met 6 landelijke teams. Zoals elk seizoen 
beginnen de wedstrijden weer om 12:30 uur. De programma’s zijn uitgedeeld 
tijdens de ouderbijeenkomst op 27 augustus.

Docos 1 Promotieklasse
3602144 Ariana Sarmastzada
3726100 Thijs van Es
3759349 Edina Bibuljica
3760439 Loek Piso
3777915 Mischa de Zwart 

Docos 2 3e klasse
3777630 Hannes de Koning
3825776 Michael Bultema
3847118 Shen Flanegin
3847134 Cedric Flanegin

Docos 3 4e klasse
3840158 Freek de Koning
3847451 Cas Engberts
3893591 Tom Edixhoven
3915084 Luuc van Niekerk

Docos 4 5e klasse
3863994 Jasper Roodzant
3864013 Adam Schalkers
3864021 Eli Schalkers
3892113 Berend de Koning

Docos 5 Pupillen C
3915018 Ramon van Kol
3915034 Pim Huinen
3958626 Jonathan v Zijverden

Docos 6 Pupillen C
3949211 Vincent Tausch
3949499 Lars van Kimmenaede
3958676 Xun de Graaf



11 Docos

Samenvatting van de Algemene 
Ledenvergadering van Docos tafeltennis 

gehouden op maandag 21 juni 2010

Aanwezig: 
Maarten Witkam, Ron Goedman, Cor Prins, Ite Christiaans, Nico van Wijk, 
Sam Anes, Sophie Duindam, Nico van Cassel, Wim van Stigt, Henk Huijing, 
Frank Lequin, Yolanda Bloemen (verslag), Wim Jägers, Astrid Hinrichs, Joop 
Uiterdijk, Max Verberg, Wim Vreeburg, Ria van Cassel, Sebastiaan Veijgen, 
Ferry Veijgen, Hans Rijsbergen, Loes Bik, Piet van der Staak, Stijn van 
Cuijk, Bas Edixhoven, Annelies Bultema, Ronald Nieboer, Manfred Vasten-
burg, Roy Dijkman, Matthijs Apperloo, John Tendeloo

1. Opening
Voorzitter Wim Vreeburg heet alle leden, ereleden en speciaal de erevoor-
zitter van harte  welkom op de Algemene Ledenvergadering. Er zijn geen 
afmeldingen gekomen voor deze vergadering.

2. Mededelingen
Geen.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 juni 2010
Sophie Duindam: de nummering in het verslag dient te worden aangepast.
Hans Rijsbergen vraagt of ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden; dit is 
niet het geval.

4.  Jaarverslag 2010-2011
De voorzitter stelt dat het een jaar met veel reliëf is geweest. Dieptepunt 
was het afblazen van het Huis van de Sport. Hoogtepunt was het zestigjarig 
jubileum, waarvan tweederde achter de rug is: WK in Ahoy, reünietoernooi. 
Veel dank is verschuldigd aan de organisatoren van dat toernooi: Ria, Wim, 
Nico, Piet.
Sportief gezien was het een gematigd succesvol jaar: heren in hoofdklasse, 
dames opnieuw 2e divisie. Jeugd handhaaft zich in landelijk A en C. 
In het ledenaantal is enige teruggang geweest; aan werving en behoud zal 
aandacht besteed moeten worden. 
De Looping Driver is regelmatig verschenen, dank daarvoor aan Astrid. Uit-
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breiding van redactie zou wenselijk zijn. 
Plannen ten aanzien van sponsoring en ontruimingsplan zijn niet uitgevoerd, 
ten aanzien van AED wel. 

Reacties uit zaal. Sam: hoe is samenwerking met TOV geweest? Antw.: 
eerste jeugdteam speelt volgend jaar voor TOV, goede formule. Gemengde 
training met TOV, Rijnsoever is succes.
Verzoek (Sophie); paginanummering in jaarverslag aanbrengen.
Piet vd Staak vraagt naar reden verlies leden, en met name jeugdleden. Is er 
voldoende training voor deze leden? Sebastiaan antwoordt dat recreanten 
gemiddeld 2 à 3 jaar lid blijven. Zij gaan van ene sport naar andere. Pas als 
stap naar competitie wordt gezet, blijven spelers voor langere tijd.

5. Financieel jaarverslag 2010-2011

Er is een resultaat van bijna € 9400
Komt door:
-   contributies van € 2200 meer (strikt beleid, beëindiging lidmaatschap al-

leen per kwartaal)
-   verkoop sportmaterialen (+ € 800)
-   reiskostenvergoeding lager dan verwacht
-   energiekosten lager (niet zo strenge winter)

Tegenvallend waren:
-   verkoop kantine (€ 4600 minder dan verwacht; zaterdagen minder druk 

bezocht)
-   kosten clubblad (tweedehands printer aangeschaft)

Vragen uit zaal: 
-   Loes Bik: veel kosten door boetes.   

Antw.: Is punt van aandacht; getracht wordt boetes weer op € 0 te krij-
gen.

-   Sophie: post 4230 ( inventaris Butterfly robot), restwaarde was € 130. Is 
niet opgenomen in afschrijving. Dit klopt boekhoudkundig niet.  
Antw. volgt

-   Nico van Wijk: de rentebaten zijn gedaald.  
Antw.: Ja, rentepercentage is omlaag gegaan.

-   Wim van Stigt: waar is vergoeding voor trainers opgenomen.  
Antw.: bij vrijwilligerskosten. 

-   Sophie Duindam: totaal crediteuren moet zijn: totaal debiteuren. En: aan-
koop AED moet zijn: schenking.



13 Docos

-   Wim van Stigt: Wanneer worden tafels vernieuwd?  
Antw.: Komend jaar, een deel van het resultaat wordt daarvoor bestemd. 
Voorstel aan ledenvergadering: reserveren voor nieuwe tafels: € 2000; 
reserveren voor jubileum (slotfeest en jubileumboek): € 4800. 
Rest (€ 2500) toevoegen aan eigen vermogen. 
Hierop voorstel Wim Jägers: dit bedrag (€ 2500) toevoegen aan onder-
houdsfonds. De vergadering stemt in met dit voorstel.

-   Piet vd Staak: Zijn nota’s voor reclameborden uitgegaan, en voor dona-
teurs?  
Antw.: Ja. 

6. Kascommissie
Manfred Vastenburg leest verklaring voor van commissie (d.d. 21 juni 2011, 
zie bijlage).

7. Benoeming bestuursleden 
Er hebben zich geen andere dan de door het bestuur voorgedragen kandida-
ten gemeld. Sebastiaan Veijgen wordt herkozen als bestuurslid Jeugd-, wed-
strijdzaken, topsport en training, Ria van Cassel als bestuurslid barbeheer.

Pauze van 21.10 tot 21.20 uur

Na hervatting van de vergadering worden - in afwezigheid van Ria van Cassel 
en Joop Uiterdijk - deze beide leden door het bestuur voorgedragen be-
noemd te worden als erelid. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen. Na hun 
terugkeer in de vergadering aanvaarden beiden deze benoeming.

8. Situatie na stopzetten Huis van de Sport 
Ferry Veijgen licht toe. Er is een toezegging van de wethouder voor overleg. 
Onderhoud aan het gebouw zal nu op korte termijn gedaan moeten worden.

Vragen zaal:
-   Sophie Duindam: Is er een termijn genoemd dat Docos van de huidige loca-

tie weg moet?  
Antw.: Nee. 

-   Sam Anes: Draagt gemeente bij in onderhoud?  
Antw.: Nee.

-   Wim van Stigt: Het is het beste toch hierover te overleggen met sportbe-
drijf.

-   Ferry: Liggende delen van het houtwerk zijn verrot; deze moeten worden 
vervangen. De rest moet worden geschilderd. 
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-   Wim van Stigt: Eén zijde van het gebouw is extra kwetsbaar door steen-
opslag. Een bijdrage van de gemeente zou hierom redelijk zijn. 

-   Sam Anes: Is aanvraag bij wensenfonds van Rabobank overwogen? 
-   Wim Vreeburg: Er zal naar deze suggestie gekeken worden.
-   Maarten Witkam: wat zijn de geraamde kosten voor onderhoud?  

Antw.: Er is een offerte van € 30.000 ontvangen voor schilderen buiten-
kant, plus vervangingen. 

-   Manfred Vastenburg: Is het een idee om NTTB te vragen om een bij-
drage?  
Antw. Ferry: Dat is niet mogelijk voor onderhoud, wel voor nieuwbouw. 
Met Peter van Mil (Gebouwenfonds) is contact gelegd; eventueel kan hier 
in later stadium bijdrage gevraagd worden voor ondersteuning voor kosten 
voor een architect. 

-   Frank Lequin: hoe lang loopt huurcontract nog?  
Antw.: Nog 3 jaar. 

9. Discussie over de plaats van topsport bij Docos 
Over dit onderwerp is onlangs een bijeenkomst geweest. 
-   Manfred Vastenburg: het is een goede bijeenkomst geweest. De analyse 

was: dat aansluiting met de top door Docos wordt gemist, is kwestie van 
mentaliteit. Er moet serieuzer worden omgegaan met de sport. Nodig 
is dat er drie maal per week goed getraind wordt, daaruit komt nieuwe 
motivatie voort. Het is opgevallen dat er bij Docos niet echt aansprekende 
voorbeelden zijn: daar ligt een kans. 

-   Frank Lequin voegt toe: Wij zijn unieke club vanwege accommodatie; ook in 
het weekend kan gespeeld worden. 

-   John: aandacht van andere leden is belangrijk voor jeugdspelers, werkt 
stimulerend. Manfred: één begeleider/coach koppelen aan jong talent. 

-   Piet vd Staak: training op maandag loopt niet altijd goed. Wim Vreeburg: 
moet inderdaad verbeterd worden, 

-   Manfred: met enkele jeugdspelers moeten afspraken worden gemaakt 
over minimaal 3x trainen; kan beloond worden door het verstrekken van 
trainingspak of iets dergelijks. Met zulke kleine investeringen valt veel te 
bereiken. 

-   John Tendeloo: belonen is goed, het omgekeerd werkt niet: sancties op 
niet komen hebben geen zin.

-   Frank: Belangrijk dat kinderen tegen iemand kunnen opkijken. En: belonen 
is goed; het gaat daarbij om een relatief kleine investering.

Voorzitter sluit de discussie af met een samenvatting: jeugd moet gesti-
muleerd worden (3 maal per week trainen), er moet gestreefd worden naar 
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aansprekende voorbeelden, de huidige accommodatie is een groot goed. 
Coaching/begeleiding van jeugdleden moet verbeterd worden (een op een); 
daarnaast aanzetten tot zelfontplooiing. Concrete eerste stap: aantal jeugd-
leden belonen (d.m.v. ter beschikking stellen trainingspak o.i.d.) Wim Jägers: 
financiering door Club van 50. Dit voorstel wordt graag aanvaard. Er zal 
worden gestart met 3 jeugdleden, later uitbreiden tot 6.
In augustus zal de trainingscommissie opnieuw bijeenkomen.
 
10. Discussie over mogelijkheden voor sponsoring bij Docos
Op het gebied van sponsoring is sprake van enige stagnatie (bij reclamebor-
den, advertenties in Looping Driver). Welke ideeen zijn hierover bij leden?
-   Sophie: Wat kost advertentie in clubblad?  

Antw.: € 45,- voor een derde pagina. 
-   Sophie: en reclamebord?  

Antw.: ongeveer € 250,-. 
-   Cor Prins: er zouden bedrijven benaderd moeten worden. 
-   Wim Jägers: wat is de bedoeling van het op die manier binnengekregen 

geld? 
-   Voorzitter: stimulering op het sportieve vlak. Docos heeft die mogelijkhe-

den via borden en clubblad. 
-   Wim Jägers: sinds we Theo van Daalen missen, is dit een probleem gewor-

den. Moeilijk te vervangen. 
-   Piet vd Staak: wat kun je sponsors bieden? 
-   Voorzitter: er is nu geen echt relatiebeheer, dit moet ontwikkeld worden.
-   Wim van Stigt: hier moet commissie voor komen. Het is belangrijk sport-

cafe te bezoeken, te praten met ondernemers.
Gevraagd wordt welke leden bereid zijn in een dergelijke commissie actief 
te zijn. Wim Jägers en Wim van Stigt verklaren zich hiertoe bereid. Voor-
zitter meldt dat Jos Nieuwenburg al eerder heeft aangegeven dit te willen 
doen.

11. Begroting 2011 – 2012 en vaststelling contributie
Voorzitter geeft toelichting. Opbrengst contributie is lager door lagere 
aantal leden. De NTTB-contributie zal licht omhoog gaan. 
-   Nico van Wijk: wordt door de Bond verantwoording gegeven? 
-   Ferry: Ja, alle stukken zijn openbaar en kunnen gedownload worden. 
-   Matthijs merkt op dat bij de baten de verkoop van de kantine lager is 

geschat. 
-   Wim Vreeburg: ja, dat is het voorzichtigheidsprincipe. 
-   Piet van de Staak: twee maal verzekering aangegeven. 
-   Wim V.: Ja, klopt: gebouw en inventaris. 
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-   Piet vd S.: de post landelijke teams omvat 500 euro + reiskostenvergoe-
ding. 

-   Wim V.: inderdaad, is post ‘onvoorzien’. 
-   Frank Lequin: er zijn twee leden naar trainerscursus geweest. Voor hoe-

veel wordt dat vergoed?  
Antw.: vijftig procent door club, vijftig procent door Bond. 
Aanpassing contributie: zie overzicht pag. 1. Verhoging betreft inflatie 
(afgerond).

-   Nico van Wijk: Is die verhoging wel nodig? 
-   Wim Vreeburg: Ja, verstandiger nu wel te verhogen, anders ga je achter-

lopen. 
-   Hans Rijsbergen: hoe zit het met verzekering van mensen van Sport Over-

dag? 
-   Wim Vreeburg: sommigen zijn principieel geen lid; dit wordt nog geaccep-

teerd. Heel kleine groep is dus niet verzekerd. 
-   Cor Prins: verhoging van niet-leden met 0,50 cent per week (van € 3 naar € 

3,50) is flinke verhoging. Het voorstel van het bestuur om deze verhoging 
in te voeren wordt in stemming gebracht en aangenomen. Vervolgens wordt 
het voorstel tot verhoging van overige contributies in stemming gebracht 
en aangenomen. 

12. Benoeming kascommissie en commissie van beroep
Kascommissie bestond uit Manfred Vastenburg, Sam Anes, Jan Dorrepaal. 
Jan is beschikbaar als reserve; Sam en Manfred zijn bereid aan te blijven. 
Vergadering gaat akkoord met herbenoeming van de commissie.

Commissie van beroep bestond uit Piet van der Staak, Nico van Cassel en 
Loes Bik.
De commissie heeft dit jaar niet in actie hoeven komen. De ALV gaat ak-
koord met de herbenoeming van de commissie.

13. Rondvraag
-   Wim Jägers: er gaan geruchten over veel gedoe bij de Bond. Hoe erg is 

dat? 
-   Ferry: Bij Afdeling West zijn bestuursleden afgetreden. Er wordt ge-

zocht naar een nieuwe voorzitter, penningmeester, bestuurslid breedte-
sport. 

-   Max Verberg: gaan de kantineprijzen omhoog? Prijs voor een biertje is 
hoog. Wim Vreeburg: we hebben begrip voor je punt; er zal worden toege-
zien op redelijkheid. 

-   Joop Uiterdijk: Dank aan iedereen voor de voordracht als erelid. Verder 
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merkt Joop op dat er weinig publiciteit is geweest rond het jubileum. 
-   Wim Vreeburg: PR moet verbeterd worden. 
-   Sophie Duindam: ik voel me onbehaaglijk dat bepaalde cijfers op de begro-

ting niet kloppen. Zo is bijvoorbeeld een afschrijving twee maal opgevoerd. 
Ook vorig jaar was er een afwijking in de verdeling van het resultaat. 

-   Wim Vreeburg: vorig jaar was er alleen een afwijking bij de verdeling van 
het resultaat. We zullen Roy en Matthijs vragen extra controle uit te 
voeren. 

-   Maarten Witkam: hoe zal het volgend jaar met de training op de dinsdag 
gaan? Wordt de groep gesplitst? 

-   Sebastiaan: het is bekend dat de groep op dinsdag vrij groot is. Na de 
zomer zal hierover beslist worden. 

-   Piet vd Staak vraagt aandacht voor de prestaties van Selma, die heeft 
meegedaan aan de Nationale Jeugd Meerkampen in Panningen. Verder heet 
Piet Ria en Joop welkom in de club van ereleden. Tenslotte bedankt Piet de 
bestuursleden voor hun werkzaamheden. 

-   Dhr Huijing zegt dat hij gelukkig is dat hij weer aanwezig heeft kunnen 
zijn bij de jaarvergadering. Sportief is het voor Docos misschien niet het 
allerbeste jaar geweest, maar sociaal staat Docos bovenaan. Hij wenst 
iedereen een mooi feest op de 25e juni en hij wenst Docos voor het ko-
mende jaar weer het allerbeste. 

Voorzitter sluit vergadering om 22.30 uur.

NJM 2011-2012 
Indeling(en) 1e ronde bekend

De afdelingsvoorronden van de Nationale Jeugdmeerkampen 2011/2012 gaan 
binnenkort van start. De eerste ronde begint op ZONDAG 25 september 2011.

Let op
B-spelers komen pas tijdens de 2e ronde op 9 oktober 2011 in actie.
Alles is onder voorbehoud, dit in verband met afschrijvingen.

Bron
http://www.nttb-west.nl/index.php?id=2&nieuwsitem=1824
Jetty Borgers
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Locatie
Docos Tafeltennis, Hoge Morsweg 201 LEIDEN, 071 - 5767 188
Let op! 
Wanneer je gebruik maakt van een routeplanner navigeer dan naar
navigeer dan naar “Hoge Morsweg 160 LEIDEN”, anders kom je op de ver-
keerde plek uit.

Datum    Start
Zo. 25-09-2011   10.00 uur (zaal open 09.30 uur) 

Cat. Poule  Naam speler 
Jongens Junioren  2  Hannes de Koning 
Jongens Junioren  3  Cas Engberts 
Jongens Junioren  4  Thije van Es 

De nummers 1 t/m 3 gaan over naar de 2e ronde op zo. 09-10-2011 bij 
Avanti.

Locatie 
De Treffers (R), Sportpad 2 ROELOFARENDSVEEN, 071 - 331 3331
Let op! 
Voor gebruikers van een navigatiesysteem: Geef als adres om te parkeren, 
Lucas van Leydenlaan 2 in, zodat het navigatiesysteem je niet het fietspad 
richting het gebouw van De Treffers op stuurt.

Datum    Start
Zo. 25-09-2011   10.00 uur (zaal open 09.30 uur) 

Cat. Poule  Naam speler 
Jongens Kadetten  1  Freek de Koning 
Jongens Kadetten  2  Luuc van Niekerk 
Jongens Kadetten  3  Tom Edixhoven 
Jongens Kadetten  5  Mischa de Zwart 
Jongens Kadetten  6  Michael Bultema 

De nummers 1 t/m 3 gaan over naar de 2e ronde op zo. 09-10-2011 bij 
Alexandria ‘66
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Locatie
Alexandria ‘66, Tattistraat 23-25 ROTTERDAM, 010 - 2024 618
Let op! 
Ingang ligt aan de Romanohof

Datum    Start
Zo. 25-09-2011   10.00 uur (zaal open 09.30 uur) 

Cat. Poule  Naam speler 
Jongens Pupillen  1  Vincent Tausch 
Jongens Pupillen  1 Xun de Graaf 
Jongens Pupillen  2  Jonathan van Zijverden 
Jongens Pupillen  5  Pim Huinen 
Jongens Pupillen  6  Ramon van Kol 

De nummers 1 t/m 3 gaan door naar de 2e ronde op zo. 09-10-2011 bij 
Alexandria ‘66

Locatie
Phoenix, Sportring 1 DELFT, 015-2131778

Datum    Start
Zo. 25-09-2011   10.00 uur (zaal open 09.30 uur) 

Cat. Poule  Naam speler 
Jongens Welpen  3  Lars van Kimmenaede 

De nummers 1 t/m 3 gaan over naar de 2e ronde op zo. 09-10-2011 bij 
Alexandria ‘66

Peter Millikan
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Stag Klasse-toernooi Senioren
Op zondag 18 september 2011 wordt er bij Steeds Hoger/Tsb aan de Zuid-
larenstraat 8 in Den Haag het STAG Klasse-toernooi Senioren gehouden. 
Dit toernooi telt eveneens mee in de strijd om de Super Prestige (Senioren) 
2011-2012.

Aanvang is om 10:00 uur en de finales worden om uiterlijk 17:00 uur gepland.

Opgeven hiervoor geschiedt op eigen gelegenheid en wordt dus NIET cen-
traal geregeld vanuit Docos (voor inschrijfformulier zie Docos website). 

Voor meer informatie zie:

Naam Stag Klasse-toernooi Senioren

Datum 18-09-2011

Plaats Den Haag

Bestemd voor Senioren

Sluitingsdatum 04-09-2011

Soort Toernooi

Type Super Prestige

Afdeling West

Locatie Steeds Hoger/Tsb
 Zuidlarenstraat 8
 2545 VX Den Haag
 Tel. 070-3667770

Organisatie Steeds hoger/tsb

Contactpersoon Ronald Schildknegt
 E-mail: ronaldschild@casema.nl
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Opmerkingen

Datum/tijdstip: zondag 18 september 2011; 10.00-17.00 uur
Zaal: Steeds Hoger/Tsb, 
 Zuidlarenstraat 8
 2545 VX Den Haag
 Tel: 070-3667770
Organisatie: Ronald Schildknegt.
Bondsvertegenwoordiger:  Nog door de bond toe te wijzen.
Aanvang/Einde:  Aanvang is om 10:00 uur. De finales worden om uiterlijk 

17:00 uur gepland. Zaal open vanaf 9:00 uur.
Aantal tafels:  10
Ballen:  Er wordt gespeeld met STAG ballen 40 mm.
Deelname:  Deelname is alleen mogelijk voor Jeugdleden met een 

Seniorenlicentie en Senioren van verenigingen uit de 
NTTB afdeling West en op uitnodiging verenigingen uit 
andere afdelingen.

Aantal deelnemers:  Maximaal 70.
Inschrijving is mogelijk in de volgende categorieën:
 A klasse: Landelijk
 B klasse: Hoofdklasse, 1e klasse
 C klasse: 2e klasse, 3e klasse
 D klasse: 4e klasse, 5e klasse
 E klasse: 6e klasse, 7e klasse

  Spelers dienen in te schrijven in de klasse van hun com-
petitie najaar 2011.

 De toernooileiding geeft de volgende wildcards weg:
  1 wildcard in de A klasse, voor een jeugdspeler van 

Steeds hoger/tsb.
  2 wildcards in de B klasse voor jeugdspelers van Steeds 

hoger/tsb.
Speelwijze:  Er is uitsluitend enkelspel, en er wordt gespeeld in een 

best of 5. Dames en Heren spelen gecombineerd. De 
eerste ronde wordt gespeeld in meerkampen. Afhanke-
lijk van het aantal deelnemers wordt de poulegrootte 
bepaald, in categorieën met meer dan 1 poule worden 
een of meer vervolgronden gespeeld. Het NTTB regle-
ment is van toepassing.
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Prijzen:  Per categorie zijn er twee prijzen beschikbaar. Prijs-
uitreiking na afloop van het Toernooi. Inschrijving is 
uitsluitend mogelijk d.m.v. het bijgevoegde verzamelin-
schrijfformulier. Dit formulier kan per post of per 
e-mail ingestuurd worden. Inschrijving verplicht tot 
betaling.

Inschrijfadres: R. Schildknegt
 Hendersonstraat 59
 2286 XA Rijswijk
 e-mail ronaldschild@casema.nl
Inschrijfgeld:  Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 per deelnemer. Het 

inschrijfgeld dient per vereniging overgemaakt te wor-
den op rekeningnummer 610289 t.n.v Steeds hoger/Tsb, 
Den Haag onder vermelding van STAG Klasse-toernooi 
Senioren met clubnaam en het aantal deelnemers.

Sluitingsdatum:  De inschrijving sluit op zondag 04 september 2011 om 
23:59:59 uur of zoveel eerder als het maximum aantal 
deelnemers is bereikt. Ontvangst van de betaling be-
paalt daarbij de volgorde.

Rechten van de toernooileiding:
  De toernooileiding behoud zich alle rechten voor, zoals 

beschreven in het toernooireglement van de NTTB.
Superprestige:  Het STAG Klasse-toernooi senioren maakt deel uit van 

het klassement voor de Super Prestige 2011-2012.

Docos’ jeugd-activiteiten-commissie
Graag wil ik de jeugd-activiteiten-commissie van Docos aan jullie voorstellen:
Sebastiaan Veijgen, Annelies Bultema (moeder van Michael) en Reinie Erné 
(moeder van Tom)
Buiten het tafeltennis voor de jeugd bij Docos (competitie, toernooien en 
trainingen) vinden er ook  andere activiteiten voor/
met de jeugd plaats.
Zoals de Taptoe en het Sinterklaasfeest.
Maar we willen graag andere, leuke dingen doen.
Een keertje bowlen, blacklight-tafeltennis en …. 
(nee, ik verklap niet alles)
Via het clubblad en de site (www.docos.info)  hou-
den we jullie op de hoogte van onze plannen.
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Ook zal via e-mail contact worden gehouden met de jeugdleden/ouders.
Bij bepaalde activiteiten zal ook de hulp van ouders worden gevraagd.

En hebben jullie nog een leuk idee om met z’n allen te gaan doen ?
Wil je iets vragen of zeggen ?
Laat het ons weten via jeugdevenementen@docos.info
Tot gauw,

Sebastiaan,  Annelies en Reinie

Bar instructies
Binnenkort start de competitie weer.  De bardiensten zijn nog niet vastge-
steld, omdat de wedstrijdprogramma’s nog niet binnen zijn. In het volgende 
clubblad worden ze wel opgenomen ook staan ze op de Docos site.
Alle aanvoerders van de teams krijgen zoals gewoonlijk persoonlijk bericht.
De keuken is weer up-to-date. Jan Kop heeft alle loszittende en kapotte te-
gels vervangen, waarvoor hulde. De keuken is daarna helemaal goed schoon-
gemaakt.  Rob Geus kan komen.
Het zeer noodzakelijke onderhoud van het gebouw vordert gestaag.  Wan-
neer dit clubblad verschijnt, is het werk waarschijnlijk klaar, voorlopig kun-
nen we een jaar of 4-5 voorruit. Naar aanleiding van de bardiensten wil de 
barcommissie toch wel enkele punten onder de aandacht brengen.
Allereerst het belangrijkste:
Het instellen van het alarm bij weggaan.  Als het alarm niet ingesteld is en 
er wordt ingebroken, dan kan de verzekering heel moeilijk gaan doen.  Wan-
neer je het alarm gaat instellen, moet de deur van de bestuurskamer dicht 
zijn evenals de deuren van de redactie en de keuken, ook de buitendeur moet 
dicht zijn. Als een van deze deuren openstaat  werkt het alarm niet.
Controleer of alle lichten uit zijn, ook het buitenlicht, wanneer je dit uitdoet 
blijft het nog 2 minuten branden.
Dit zijn de belangrijkste punten,  daarnaast wordt nog wel eens vergeten de 
ontvangsten op het weekstaatje in te vullen. Voor de controle is dit toch wel 
belangrijk.
Het schoonmaken van de bar behoort ook tot de bardienst.
Enkele malen hebben we werkdoekjes in de vuilnisbak gevonden, ze horen 
daar niet, regelmatig worden ze weer gewassen.
De barcommissie wenst iedereen een goede bardienst.
Een goede baromzet  is belangrijk want de kosten voor het onderhoud van 
het gebouw moeten voor een groot deel hier uitkomen.

De barcommissie
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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

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

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

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

Overige functionarissen

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

Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624
Jeugd recreatie:  € 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)


