
Informatiefolder 

e-mail: administratie@docostafeltennis.nl 
website: www.docostafeltennis.nl 
Mobiel  06 1432 4323 
 
Openbaar vervoer: www.9292ov.nl 

DOCOS-tafeltennis 
Hoge Morsweg 201, 2332 RX  Leiden 
telefoon 071 5767188 
 
Routebeschrijving: maps.google.com 



Samenstelling bestuur 
Voorzitter  Sebastiaan Veijgen 06-10499822 voorzitter@docostafeltennis.nl 
Secretaris a.i. Romina Verboon 06-40647950 secretaris@docostafeltennis.nl 
Penningmeester  Ferry Veijgen 06-14324323 penningmeester@docostafeltennis.nl 
Jeugdzaken Annelies Bultema 06-41410132 jeugdzaken@docostafeltennis.nl 
Training Voorzitter 06-10499822 training@docostafeltennis.nl 
Gebouwbeheer Penningmeester 06-14324323 gebouwen@docostafeltennis.nl 
Wedstrijdsecretaris  Stijn van Cuijk 06-53442490 wedstrijdsecretaris@docostafeltennis.nl 
 
DOCOS-tafeltennis is opgericht op 1 mei 1951 en heeft thans ongeveer 160 leden. Bij onze 
vereniging voelt iedereen zich thuis, van jong tot oud, topsporter of recreant. DOCOS heeft 
een eigen accommodatie. Daardoor is er het gehele jaar door op iedere dag gelegenheid 
om te komen tafeltennissen. 
  
Nieuwe leden 
Neem even contact op met Ferry Veijgen, tel. 06-14324323 als u meer wilt weten over de 
vele mogelijkheden die DOCOS biedt aan nieuwe leden. Nieuwe leden mogen 5x gratis 
tafeltennissen. Daarvoor is een speciale kaart voor proefleden beschikbaar.  
 
De clubkleding bestaat uit een rood shirt met een zwarte broek. Het dragen van clubkleding 
is verplicht voor competitiespelende leden tijdens de wedstrijden. U kunt clubshirts aan-
schaffen bij één van de volgende bestuursleden: Annelies Bultema of Ferry Veijgen.  
 
Contributie 
Jeugdleden betalen 32,00 euro per kwartaal en seniorleden 43,00 euro per kwartaal. Zij 
mogen voor dit bedrag deelnemen aan alle activiteiten, zonder de competitie.  
Voor leden die competitie spelen bedraagt de contributie voor jeugdleden 39,00 euro en 
voor seniorleden 55,00 euro per kwartaal. De contributie wordt per kwartaal geïnd. 
 
Trainingen 
DOCOS tafeltennis besteedt veel aandacht aan training en verbetering van het spel. Er 
wordt regelmatig gebruik gemaakt van een tafeltennisrobot bij de trainingen. 
 
De jeugd traint in trainingsgroepen naar sterkte:  
maandag : 18:00 - 19:15 uur - beginners & gevorderden 
woensdag : 18:00 - 19:15 uur - gevorderden (wedstrijdtraining) 
vrijdag : 18:00 - 19:15 uur - beginners & gevorderden 
zondag : 10:00 - 13:00 uur - vrije training voor iedereen 
 
Senioren trainen ook in diverse groepen onder deskundige leiding: 
dinsdag : 20:00 - 21:30 uur - recreanten en 4e, 5e en 6e klasse 
zondag : 10:00 - 13:00 uur - vrije training voor iedereen 
 
Naast de trainingen met trainersbegeleiding is er ruimschoots de gelegenheid om op eigen 
initiatief te trainen of te spelen. Dit kan op elke dag en elk tijdstip. Docos is vrijwel elke dag 
open. 
 
Competitie en toernooien 
Tijdens wedstrijden en toernooien is het dragen van clubkleding verplicht. De clubkleding 
bestaat uit een rood shirt en een zwarte broek. Het clubshirt is uitsluitend bij de vereniging 
verkrijgbaar. 
Het competitieseizoen bestaat uit twee helften, namelijk een najaarscompetitie van septem-
ber tot en met november en een voorjaarscompetitie van januari tot en met april. Toernooi-
en zijn er het hele jaar door. Zie hiervoor de toernooikalender op de website van de NTTB. 



De jeugdteams en de hoogste seniorenteams spelen hun thuiswedstrijden op zaterdag, 
jeugd vanaf 13:00 uur en senioren Hoofdklasse afdeling vanaf 16:00 uur. In de regionale 
competitie spelen seniorenteams hun thuiswedstrijden doordeweeks op maandag-, dins-
dag-, donderdag- of vrijdagavond en beginnen om 20:00 uur. 
 
Sport Overdag - 55-fit 
Een enthousiaste groep van voornamelijk oudere tafeltennissers speelt overdag op dins-
dag-  en donderdagochtend van 9:00 - 12:00 uur. Maar ook anderen zijn van harte wel-
kom. Wil je meedoen aan Sport Overdag, kom dan op een dinsdag– of donderdagoch-
tend naar de zaal. Deelname aan deze groep kost 34,00 euro per kwartaal. Ook niet-
leden zijn van harte welkom. Niet-leden betalen 5,00 euro per keer. 
 
Evenementen 
DOCOS tafeltennis organiseert verschillende evenementen. In het voorjaar is er het Groot 
Rijnlands Regiotoernooi, een mix-dubbeltoernooi en een licentietoernooi. Ook is er elk 
jaar een toernooi voor de ouders van de jeugdleden, een oud-ledentoernooi, een scholie-
rentoernooi voor de basisscholen en een toernooi voor het voortgezet onderwijs in sa-
menwerking met de gemeente Leiden. Daarnaast zijn er nog verschillende andere activi-
teiten, zoals een bowlingmiddag of een uitstapje voor de jeugdleden. Tenminste eenmaal 
per jaar is er een feestavond voor alle leden. 
 
Clubblad ‘Looping Driver' 
De 'Looping Driver' komt onregelmatig uit in een oplage van ongeveer 250 exemplaren. . 
Het e-mailadres van de redactie is: redactie@docostafeltennis.nl 
 
Internet en social media 
DOCOS-tafeltennis is als een van de eerste Nederlandse tafeltennisverenigingen al vanaf 
eind 1995 te vinden op het Internet. De website van de vereniging kunt u vinden onder 
www.docostafeltennis.nl. Via de website kunt u zich aanmelden voor de mailinglist met 
nieuws over de eigen vereniging. De informatie op Internet wordt zo veel mogelijk actueel 
gehouden met informatie over tafeltennis, maar ook over onze sponsors. Docos tafelten-
nis is ook te vinden op Facebook, Twitter en Instagram. 
 
Sponsoring 
Mogelijkheden voor financiële ondersteuning van de vereniging zijn er ruimschoots: 
reclamepagina op de website; een advertentie in het clubblad; reclamebord in de zaal; 
reclame op de kleding; ter beschikking stellen van kleding of materiaal; toernooisponso-
ring; adopteren van een jeugdteam en nog veel meer.  
 
Docos tafeltennis wil niet alleen de hand ophouden, maar ook graag iets terugdoen voor 
een sponsor, zoals organisatie van een bedrijfsuitje of bedrijfsfeest, een sponsortoernooi, 
een B2B-ontmoeting of organiseren van een competitie met bedrijfsteams. 
Neem voor informatie over de vele mogelijkheden van reclame en sponsoring s.v.p. con-
tact op met Ferry Veijgen, tel. 06-14324323, e-mail: sponsoring@docostafeltennis.nl. 
 
Wijzigingen en opzeggingen  
Adreswijziging of wijziging van e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke moeten schrif-
telijk worden gemeld bij de Ledenadministratie, Hoge Morsweg 201, 2332 RX Leiden of 
via de website of e-mail: administratie@docostafeltennis.nl. 
 
Wijzigingen moeten schriftelijk, via e-mail of via de website geschieden, evenals eventue-
le beëindiging van het lidmaatschap. Formulieren zijn bij de bar verkrijgbaar.  
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar. Op grond 



van de statuten kan uitsluitend aan het einde van het verenigingsjaar, per 1 april, worden 
opgezegd. De opzegging moet minimaal één maand van tevoren worden gedaan bij de 
administratie. Iedere tussentijdse wijziging of opzegging gaat pas in, nadat de administra-
tie van Docos daarvan een bevestiging heeft verstuurd.  
 
Accommodatie en bereikbaarheid 
Sinds december 1984 zitten wij in ons huidige clubgebouw. Het is een van de grootste in 
de regio en er staan permanent 14 tafels. De speelzaal is ongeveer 50 meter lang en 13 
meter breed. De gehele accommodatie is volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er  
is ook een rolstoeltoilet aanwezig. In de directe omgeving is ruim voldoende parkeergele-
genheid.  
 
De accommodatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De halte van bus 43 
bevindt zich op ongeveer 300 meter loopafstand (uitstappen bij halte 'Rhijnhof' of hotel 
'Het Haagsche Schouw') en de halte van bus 1 en 2 (uitstappen bij halte ‘Ghandistraat’) is 
op ongeveer 800 meter loopafstand.  
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