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Redactioneel 
Het nieuwe jaar is al een aardig eindje onderweg. We hebben elkaar 
allemaal al een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen op de 
nieuwjaarstoernooien die zoals altijd in de eerste week van het nieuwe 
jaar plaatsvinden. De deadline van dit clubblad was te kort na het 
nieuwjaarstoernooi waardoor we tot de volgende Looping moeten 
wachten voor de verslagen van de vier winnaars. Een ding kan ik u wel 
verklappen: de appelflappen van Ria smaakten weer erg lekker! 
Misschien dat we daarom dit jaar wel zo'n ongekend grote opkomst 
hadden. Het was ook gezellig druk bij de kerstbrunch. Voor wie het 
gemist heeft en ze nog niet op de nieuwe docos-site heeft bekeken: in 
dit clubblad staat een selectie van de foto's.  
 
Om al dit moois te kunnen bekostigen, is er natuurlijk geld nodig. De 
sponsorcommissie heeft daar momenteel haar handen vol aan; te vol 
eigenlijk en hulp is dus van harte welkom. Vrijwilligers voor andere 
klusjes zijn overigens ook altijd welkom!  
 
Ik hou het kort, want er is nog zoveel te lezen en te bekijken in dit 
clubblad. Daarnaast moeten we allemaal ook weer hard gaan trainen, 
want de competitie gaat binnenkort ook weer beginnen. Een goed jaar 
gewenst aan iedereen en tot de volgende Looping. 
 
Yu Ling 
 
 
Deadline volgende Looping Driver: woensdag 6 februari 2008 
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Van de voorzitter 
Op 23 december nam ik in ons clubgebouw deel aan een goed bezochte 
en goed voorziene kerstbrunch van leden en bekenden en op 4 januari 
in een zaal met zo’n 60 leden uit alle leeftijdsklassen tussen 7 en 78 
jaar gewikkeld in dubbelkampioenschappen. En tussen die dagen in 
vierde ieder op eigen wijze kerst en oud – nieuw. We zijn als vereniging 
weer goed in evenementen, een belangrijk deel van ons 
verenigingsleven. En er is meer te melden: de nieuwe website is online! 
En … actueel hoor, op 5 januari zijn de foto’s van het 
nieuwjaarstoernooi hier al op te vinden: www.docos.info. Als dit 
clubblad uit komt is waarschijnlijk de ledenraadpleging over de nieuwe 
accommodatie van Docos in het ontworpen Huis van de Sport al 
geweest. We gaan daar volgende maanden op terugkomen. Op zaterdag 
19 januari laten allerlei landelijke teams hun tafeltenniskunsten zien. 
Een week later begint de tweede competitie van het seizoen met het 
eerste herenteam terug in … de landelijke derde divisie. Sneller dan 
vorig jaar te voorzien was. Kom dat zien en beleven. Het jaar 2008 
begint dus voor de vereniging buitengewoon goed. En dan iets dat door 
de ene helft van de vereniging met afschuw en door het andere deel 
van de vereniging met blijdschap ontvangen zal worden. Vanaf 1 juli 
wordt in Nederland niet alleen de horeca rookvrij, de Nederlandse 
Sportfederatie en daarmee ook de NTTB heeft bepaald dat alle 
sportkantines per 1 juli 2008 rookvrij moeten zijn. Een ontwikkeling 
die er al lang zat aan te komen en bij de meeste 
tafeltennisverenigingen al gerealiseerd is. Als bestuur hebben we een 
jaar geleden afgesproken eerst het officiële overheidsbeleid af te 
wachten. Deze is nu zo duidelijk dat er zelfs geen afzonderlijk 
bestuursvoorstel meer nodig is. 
 Met trots kan ik zeggen dat ik een van de initiatiefnemers ooit 
ben geweest voor het ontstaan van het clubblad De Looping Driver en 
in de eerste vier jaar redacteur. Met minstens evenveel trots bekijk ik 
nu maandelijks dit blad. Dankzij het prima redactiewerk van Yu Ling en 
haar ploeg is er steeds elke maand een informatief en prettig leesbaar 
blad met kleuren foto’s. Wat mij betreft moeten we dit nog heel lang 
zo houden. Ik wil aan ons blad maandelijks mijn bijdrage blijven 
leveren. En ik heb twee foto’s op het oog … Plaatsing hangt van de 
redactie af. 
 
Wim Vreeburg 
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Van de bestuurstafel 
Allereerst vanaf mijn kant iedereen de beste wensen en op naar een 
sportief en gezond 2008. Door wat gezondheidsperikelen heb ik een 
aantal evenementen moeten missen zo net in het nieuwe jaar. Maar ik 
ben erg trots op onze nieuwe Docos site waarin alle informatie is terug 
te vinden. Inclusief foto’s dat vind ik zelf altijd erg leuk om te zien. 
 In de december feestmaand hebben we een voltallige 
bestuursvergadering gehad. Hieruit zijn een aantal mededelingen 
gekomen die ik graag onder jullie aandacht wil brengen. 
 Voor wie het clubblad regelmatig doorleest is aan het einde van 
het blad een pagina met alle informatie over de bestuursleden te 
vinden en hoe je ze kunt bereiken. Het algemene e-mailadres is hieruit 
weggehaald. De bedoeling is om eventuele vragen of problemen 
specifiek aan een bestuurslid toe te sturen. Zodat niet iedereen 
overladen wordt met mailtjes. Graag wil ik hierbij vermelden dat als 
het om algemene zaken gaat of je echt geen idee hebt aan wie je je 
moet richten, kies dan voor ondergetekende, de secretaris. Een 
onderdeel van mijn functie is om binnengekomen post naar de juiste 
personen te verzenden. 
 Afgelopen najaarscompetitie 2007 is gebleken dat een aantal 
afdelingswedstrijden worden verzet zonder daarbij de 
wedstrijdsecretaris in te lichten. Hierdoor kunnen problemen ontstaan 
met bijvoorbeeld de sleutel van de zaal en het beheer van de bar. 
Dus als goede voornemen in 2008 graag uw wedstrijdsecretaris 
inlichten als er wedstrijden worden verschoven. Het is belangrijk, met 
de vele activiteiten bij Docos, dat we weten wie wanneer in de zaal is 
en daar ook verantwoordelijkheid voor draagt. 
 Tot slot een verzoek aan alle leden om komend seizoen de 
competitie netjes in het Docos-tenue te verschijnen. Dit betekend een 
zwarte korte broek of rok met een clubshirt. 
Indien je niet in het bezit bent van een clubshirt kan je deze bij ons 
aanschaffen. De prijzen zijn voor een polo 20 euro en voor een t-shirt 
25 euro. 
 Voor de landelijke teams zijn we hard in onderhandeling met 
Vroco. Op het moment van schrijven heb ik nog geen bericht ontvangen 
over hoe het bezoek aan Vroco is geweest. 
Indien dit niet gerealiseerd kan worden zal er uitgeweken worden naar 
andere oplossingen.  
Nadia 
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Vacatures in de  
sponsorcommissie 

 
 

Door het gebrek aan mensen in de sponsorcommissie 
komen we met onze commissie vrijwel niet toe aan het 

benaderen van potentiële sponsoren. Aangezien dit toch 
de essentie van onze commissie moet zijn, zijn we op 

zoek naar enthousiaste mensen die zitting willen nemen 
in de sponsorcommissie. 

 
Ben je communicatief vaardig en ben je niet bang om bij 

een potentiële sponsor binnen te stappen. 
 

Of 
 

Heb je liever geen direct contact met sponsoren maar 
wil je ons wel administratieve taken uit handen nemen. 

 
Neem dan contact op met Steven van den Berg op  

06 28761929 of via sponsoring@docos.info 
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Kerstbrunch 23 december 
Een heerlijke kerstsfeer kwam mij tegemoet bij binnenkomst in de 
kantine. Mooi gedekte tafels en een sfeervol aangeklede kantine en 
speelzaal. Eerst een bakkie koffie en daarna gezellig met z’n allen aan 
tafel. Er waren veel Docos leden, vrienden en kennissen aanwezg.  
De jeugd was in de speelzaal aan het tafeltennissen. Een onderling to-
ernooi. Zij hadden de kerstbrunch samen al gehad en gingen nu onder-
ling met elkaar de strijd aan achter de tafeltennistafel, terwijl wij de 
strijd aan gingen aan de door de organisatie zeer mooi gedecoreerde 
eettafels. Er waren heerlijke broodjes met beleg, koffie en thee.  
Ik vond het erg gezellig en goed georganiseerd. Hierbij wil ik het eve-
nementen team heel hartelijk bedanken voor deze gezellig middag. 
 
Groetjes, Robert Pont. 

Op zondag 23 december waren de clubkampioenschappen voor de 
jeugd. Voorafgaand aan de clubkampioenschappen was er een 
kerstbrunch. Nadat iedereen lekker gegeten had, kon iedereen zich 
gaan omkleden en alvast inspelen. We begonnen in de ochtend met een 
aantal poultjes van 3 á 4 mensen zodat iedereen een beetje op sterkte 
werd ingedeeld voor de poules in de middag. In de ochtend waren er al 
spannende wedstrijden. Zo verloor Matthijs net aan van Edina waar-
door Edina door ging naar poule A en Matthijs het moest waarmaken in 
poule B. Ook de wedstrijd tussen Thomas en Johan was heel spannend. 
Thomas won uiteindelijk in een vijf setter terwijl die met 2-0 achter 
kwam. 
 In de middag waren er drie poules op sterkte. De hele middag 
werd er door iedereen lekker gespeeld en er zaten hele leuke wedstri-
jden tussen! Uiteindelijk na een paar uur spelen waren de eindstanden 
bepaald. In poule C werd Mischa 2de en Edin 1ste. In Poule B werd 
Kento 2de en werd Johan 1ste. En in de A poule wist Selma 2de te 
worden. En de clubkampioen van de jeugd was Joris! Gefeliciteerd 
daarmee en alle andere prijswinnaars ook! 
 Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het een 
hele leuke en gezellige dag was! En Sebastiaan, bedankt voor de organi-
satie. 
 Tjerk 

Clubkampioenschappen jeugd 
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Een foto-impressie 
van de kerstbrunch. 
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Het ranglijsttoernooi in Assen was een niet zo heel goed toernooi bij 
de jongens junioren. Ik werd weliswaar 1e in me poule, maar daarna 
vloog ik er met 3-1 uit. Joris werd 2e in zijn poule. Hij overleefde wel 
de eerste knock-out ronden en kwam toen tegen de tegenstander te 
staan waar ik van verloor. Joris pakte makkelijk de eerste set en had 
geen last van de lastige serves. Heel langzaam veranderde dat, en ging 
zijn tegenstander beter spelen en Joris had het net niet mee. Joris 
verloor zijn wedstrijd in de 5e game. 
 Thomas speelde zijn eerste B ranglijsttoernooi en hij speelde 
goed ook! Hij kwam tot de kwartfinale, daarin moest hij tegen Patrick. 
Dit was een bloedstollende wedstrijd, ze weten van elkaar hun sterke 
en zwakke punten omdat het teamgenoten van elkaar zijn. Helaas voor 
Thomas verloor hij deze wedstrijd zo gezegd in 5 games. Patrick die al 
heel de dag erg goed speelde en ook pas een half jaar zijn B licentie 
had, dacht van nu ik in de halve finale sta wil ik het toernooi winnen 
ook! Na 2 fantastische wedstrijden stond Patrick lachend naast Igor 
voor zijn 1e prijs! Gefeliciteerd! 
 En onze laatste deelneemster was Edina. Edina was het enige 
meisje dat vandaag wedstrijden speelde. Ze haalde heel knap de 
kwartfinale, maar kwam net een paar centimeter 
te kort voor die halve finale plek. 
 
Max 

Ranglijsttoernooi Assen 
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Dit artikel schrijf ik, Peter Plandsoen, om uit te leggen wat er nou pre-
cies gebeurd als je tegen iemand met noppen speelt. Dit is geen uitleg 
hoe te winnen van iemand met noppen, dat zul je echt zelf moeten 
doen. 
 
Uitleg materiaal 
Er zijn op dit moment 4 soorten materialen: 
1. Sandwich rubber (ook wel backsite rubber genoemd) 
2. Korte noppen 
3. Lange noppen 
4. Anti-spin (ook wel anti-topspin genoemd) 
 
Eerst even wat veel gehoorde vooroordelen uit de weg helpen: 
 
Opmerking 
“Ja, die lange noppen draaien het effect (de draaing van de bal) om”. 
 
Reactie 
Het rare is nou juist dat noppen het effect niet omdraaien?! Het komt 
alleen andersom terug dan dat je van andere sandwich rubber spelers 
gewend bent. Juist sandwich rubber spelers draaien het effect om. 
 

 
Sandwich tegen sandwich, doen beiden een spinbeweging, je ziet dat de bal 
eerst rechtsom draait en als de andere speler speelt dan draait de bal 
linksom. 

 
Sandwich tegen noppen, links spint rechts duwt met noppen, je ziet dat de 
bal steeds rechtsom draait.  

Lange noppen 
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Zo zie je dat als je topspin geeft, en de noppen speler doet dus als het 
ware niets, dan krijg je backspin terug. 
 
Opmerking 
“Iemand die met noppen speelt heeft geen techniek.” 
 
Reactie 
Iemand die met noppen speelt heeft een andere techniek. Anti-topspin 
en sandwich spelers hebben ook een andere techniek. Zo heeft ieder-
een een andere techniek, en kan er iemand mij de definitie van tech-
niek uitleggen?! 
 
Opmerking 
“Iemand met noppen kan niet tafeltennissen.” 
 
Reactie 
Als je niet kunt spelen tegen een noppen speler ligt dat niet aan de 
noppenspeler maar is dat een beperking van jezelf. 
 
Opmerking 
“Met noppen kun je twee klassen hoger spelen” 
 
Reactie 
Dat is afhankelijk van de volgende zaken: 
1. Kun je er uberhaupt mee spelen? 
2. Wil je er mee spelen want je krijgt continu reacties naar je hoofd. 
(Wat mij trouwens motiveert om er beter mee te gaan spelen) 
3. Kunnen je tegenstanders er tegen spelen? 
 
Opmerking 
“Nopjes zouden verboden moeten worden” 
 
Reactie 
Noppen waren er eerder dan sandwich rubber, moet tafeltennis zijn 
eigen prachtige verleden gaan ontkennen? Het is meer een kwestie van 
tijdgeest, vroeger vond men het spelen met effect flauw. Tegen-
woordig is dat precies andersom. In de toekomst kan dat best weer 
veranderen. Helaas worden om onbekende redenen een aantal noppen-
rubbers half 2008 verboden waaronder de noppen waarmee ik speel, 
maar ik heb een goedgekeurd alternatief gevonden met vrijwel even-
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veel storende werking.   
 
Conclusie 
Je kunt alleen oordelen over het spelen met noppen als je zelf serieus 
geprobeerd hebt ermee te spelen. 
 
 
 
Rob's reactie, over hoe je tegen nopjes moet spelen 
 
Spelen tegen noppen vereist ervaring, maar vooral ook concentratie en 
zelfbeheersing. Sommigen hebben vooral met dat laatste moeite, en 
dat zijn meteen ook de hardste schreeuwers tegen “materiaal”. Ik zelf 
zie het vooral als een uitdaging. 
 De ervaring die je nodig hebt om te spelen tegen nop-
penvrouwtjes en noppenmannetjes is vooral het leren omgaan met je 
eigen spel. Wat jij met je sandwich uithaalt, bepaalt namelijk in grote 
mate wat je terug kunt verwachten – dit in tegenstelling tot tegen-
standers met normaal rubber, die er allerlei draaien aan kunnen geven. 
 Geef je zelf veel backspin, dan krijg je een topspin bal terug. 
Geef je veel topspin, dan krijg je zelf veel backspin terug. Geef je 
geen effect, dan krijg je ook geen effect terug. De noppenspeler kan 
hier wel een beetje van zijn eigen effect op overbrengen, maar dat is 
meestal in beperkte mate – wat hij wel erg goed kan doen is er effect 
uit halen. Je kunt hier veel plezier van hebben, want je kunt in je 
eentje bepalen welk soort effect gedurende de game wordt gebruikt. 
 Het moeilijkst aan dit type spel vind ik het inschatten van de 
hoeveelheid effect die terug komt, de zwabberballen die soms terug-
komen (daarvoor heb ik veel ontzag), en wanneer de tegenstander met 
een langzaam batje speelt dat alle snelheid uit de bal haalt. 
Het opvangen van het effect, en variatie erin aanbrengen is voor een 
noppenspeler trouwens niet zo makkelijk als mensen denken. 
 Omdat je weet wat er terug komt, kun je dat ook gebruiken 
tegen de noppen – na een harde backspinservice, kun je jezelf al voor-
bereiden op een harde smash of countertopspin. Na een topspinbal kun 
je je meteen al voorbereiden op een schuifbal, of alvast klaarstaan 
voor een nog hardere topspinbal ! 
 Concentratie en zelfbeheersing zijn nodig tegen degenen die 
draaien met hun noppenbatjes. Je moet gedurende het hele spel alert 
zijn op welke kant de tegenstander gebruikt. 
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 In het dubbel is het erg moeilijk om tegen nopjes te spelen. Je 
moet dan niet alleen rekening houden met spinomkeer, maar ook met 
wat je eigen teamgenoot twee slagen daarvoor met de bal heeft ge-
daan. 
 Ook is het het vermelden waard, dat een noppenrubber niet de 
goedkope troep is dat je bij goedkoop spelletje zou verwachten. In-
tegendeel, noppenrubbers zijn behoorlijk duur en iemand die zijn nop-
penspel serieus neemt, investeert veel geld in het vinden van het ideale 
rubber. 

Het was 2 januari 2008. Een nieuw jaar en dus tijd voor het jaarlijkse 
nieuwjaarstoernooi. Terwijl de kinderen even bij praatte over het 
vuurwerk dat ze dit jaar hadden en de ouders allang blij waren dat alle 
vingers er nog aan zaten, werden de poules gemaakt. Er waren 3 
poules: poule A, B, en C. De poules waren ingedeeld op sterkte dus 
iedereen had ongeveer evenveel kans.  
Het was een leuke dag waarbij gezelligheid vooral op de eerste plaats 
stond. Nadat alle poules klaar waren met hun wedstrijden, was het nog 
tijd voor een dubbeltoernooitje. Daarin moest steeds een speler een 
lootje trekken uit een doos waar dan de naam op stond, met wie je 
moest spelen. Dat vond iedereen echt heel leuk en er werd veel 
gelachen achter de tafels. Toen dat afgelopen was gingen we over tot 
de prijsuitreiking. Als je bij de eerste 2 zat in een van de poules dan 
kreeg je een beker. In de C-poule won Edin de eerste plaats en Tim de 
tweede plaats. In de B-poule won Edina de eerste plaats en Edwin de 
tweede plaats, en in poule A won ik de eerste plaats en Tjerk de 
tweede plaats. 
Voor het dubbeltoernooi waren ook nog kleine prijsjes te winnen, maar 
daar waren zoveel winnaars bij dat ik alle namen even niet meer weet. 
Ik vond het een heel leuke dag waarbij lekker getafeltennist maar ook 
erg gelachen is.  
Ik wil Peter bedanken voor het opendoen van de zaal en er de hele dag 
bij te zijn, Sebastiaan voor het bedenken van het dubbeltoernooi en 
vooral het uitleggen: P en Tjerk voor het meehelpen organiseren.  
 
Joris 

Nieuwjaarstoernooi jeugd (2 jan) 
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Nieuwjaarstoernooi 4 januari 
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Foto’s clubkampioenschappen jeugd 
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Iets meer dan een half jaar geleden ben ik bij Docos terecht gekomen. 
Dit omdat mijn zoon, Edwin, competitie ging spelen bij de vereniging. 
Wat doe je als je nieuw bent bij een club? Je gaat langzaam eerst wat 
wennen. Een beetje de kat uit de boom kijken. Nou bij Docos niet. 
Want al vrij snel wordt je als nieuwkomer opgenomen in de Docos 
familie. Hierdoor kwam ik er al snel achter dat ik bij een leuke club 
was beland. Ik had hier al eens wat van meegemaakt omdat Edwin had 
meegedaan aan het Groot Rijnlands Toernooi, en wij zo doende ook op 
het slotfeest aanwezig waren. Ik heb daarom ook direct ja gezegd 
toen ik werd gevraagd om mee te doen aan het klaverjastoernooi. 
 Bij binnenkomst op 10 november bleken er een groot aantal 
klaverjassers aanwezig te zijn. Uit mijn hoofd gezegd hebben we met 
6 tafels gespeeld. Daar je naar iedere ronde moest spelen met een 
andere partner moet je ook steeds weer even omschakelen en wennen 
aan het spel van je nieuwe partner. Maar ook dat bleek niet zo’n groot 
probleem te zijn. De eerste ronde speelde ik met John en behaalde 
een mooie totaal score. Bij de tweede ronde kreeg ik Melissa als 
partner toegewezen, ook dat eindigde in een overwinning. Echter met 
minder punten dan in de eerste ronde. De derde ronde speelde ik met 
Hans en ook die wisten we te winnen. 
 Tussen de bedrijven door werd er nog rond gegaan met heerlijke 
versnaperingen. Samen met en lekker glaasje kom je dus makkelijk en 
op een gezellige manier door de rondes heen. Daar je tijdens het spel 
en in de pauzes tussen de rondes ook nog met elkaar zit te praten 
houdt je eigenlijk niet zo goed de score bij. Je weet natuurlijk wel of 
je hebt gewonnen maar hebt er verder geen idee van hou de anderen 
het doen. 
 Toen de prijsuitreiking begon had ik ook geen enkel idee dat ik 
in de prijzen zou vallen. Daarom was het best wel even schrikken toen 
ik mijn naam hoorde en daarna dat dat ging om de eerste prijs. Dus 
met de wisselbeker en een zeer goed gevoel over een hele leuke avond 
ging ik weer huiswaarts. 
 O ja en natuurlijk met de mededeling dat ik op 12 januari 
(verplicht) aanwezig moest zijn om mijn titel te verdedigen. En dat is 
iets wat ik zeker ga doen c.q. proberen. 
 
Rob Westdorp 

Klaverjassen 10 nov 2007 
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1e divisie groep 1 
Sabrina, Saskia, Yu Ling 
A. SKF 1   15.00 
B. Panningen '74 1  14.00 
C. Summa/Red Stars 2 17.30 
D. Messchendorp P. 1 13.00 
E. Docos 1   16.30 
F. US 1   17.00 
 
1e divisie groep 2 
Claudia, Sandra, Sheila, Susan, 
Willemien 
A. SKF 2   15.00 
B. De Treffers (R) 1 18.00 
C. TOGB 1   14.00 
D. Summa/Red Stars 1 17.30 
E. Docos 2   16.30 
F. SAR/ Rabobank 1 17.00 
 
3e divisie groep 3 
Andrea, Ellen, Ingrid, Larissa, 
Pleuni, Sonja 
A. 
B. SAR/Rabobank 3 17.00 
C. Vriendenschaar 2 15.00 
D. HTC 1   14.00 
E. Docos 3   16.30 
F. US 3   17.00 
 
3e divisie groep 7 
Ed, Jelle, Steven 
A. Irene 1   14.00 
B. Bergeijk 2  14.00 
C. Falco 1   17.30 
D. Nieuwenhagen 1  16.00 
E. Docos 1   16.30 
F. Ilac 2   15.00 

2e Klasse 2.4        
A. Vvv 4                    20.15 DO 
B.DORDRECHT 5              20.00DO 
C. TogMeerServices 2      19.30 VR 
D. NILETA 1                  20.00 DI 
E. Docos 3                   20.00 DI 
F. AA-DRINK FVT 5         20.00 DO 
 
2e Klasse 2.5        
A. NTTC 2                    20.00 DO 
B. Vriendenschaar 7         20.00 DI 
C. Tov 2                     20.00 DO 
D. Pecos 6                   20.00 VR 
E. Docos 2                   20.00 DI 
F. Noad 7                    20.00 DI 
 
2e Klasse 2.6        
A. Docos 4                   20.00 VR 
B. Svn 1                     20.00 VR 
C. Togb 2                    14.00 ZA 
D. Taverzo 4                 20.15 VR 
E. Alexandria 66 2           19.45 VR 
F. Kwiek 3                   20.00 VR 
 
3e klasse poule 14   
A. Taverzo 7                 20.15 VR 
B. Docos 5                   20.00 VR 
C. Reflex 2                  20.00 MA 
D. Sassem 1                  20.00 DO 
E. Treffers (R) 6            20.00 VR 
F. Rijnsoever 6              20.00 VR 
 
4e klasse poule 13   
A. Vvv 9                     20.15 VR 
B. St H/Tsb 3                20.00 MA 
C. Taverzo 10                20.15 DO 
D. Siok 3                    20.00 MA 

Indeling competitie senioren 
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E. Docos 7                   20.00DO 
F. Dhc 5                     20.00 DI 
 
4e klasse poule 14   
A. Siok 2                    20.00DO 
B. Svn 4                     20.00 VR 
C. Doing 2                   20.15 DI 
D. Sassem 4                  20.00MA 
E. Taverzo 11                20.15 DO 
F. Docos 11                  20.00 VR 
 
4e klasse poule 15   
A. Sassem 3                  20.00MA 
B. Attc-freepack 4           20.00 DI 
C. TTVN Nieuwkoop 3       20.00MA 
D. Reflex 3                  20.00MA 
E. Docos 8                   20.00DO 
F. Tov 4                     20.00 DI 
 
4e klasse poule 16   
A. Attc-freepack 5        20.00 DI 
B. Rijnsoever 8              20.00 VR 
C. Tov 3                     20.00DO 
D. Docos 10                  20.00 VR 
E. Scylla 6                  19.45 VR 
F. Avanti 6                  20.00 VR 
 
4e klasse poule 17   
A. Treffers (R) 7          20.00 VR 
B. Play Fair 4               20.00 VR 
C. Tov 5                     20.00DO 
D. Pecos 7                   20.00 VR 
E. Docos 9                   20.00DO 
F. Rijnsoever 9              20.00DO 
 
4e klasse poule 18   
A. Rijnsoever 7              20.00 VR 
B. Docos 6                   20.00 VR 
C. Avanti 5                  20.00 VR 
D. Taverzo 13                20.15 VR 

E. Rtc 1                     20.00 VR 
F. Play Fair 5               20.00 VR 
 
5e klasse poule 25   
A. Nnpv 2                    20.00 MA 
B. Pecos 8                   20.00 MA 
C. TTVN Nieuwkoop 6      20.00 MA 
D. Reflex Vs 1               20.15 MA 
E. Rijnsleutels 2            20.00 MA 
F. Docos 15                  20.00 DI 
 
5e klasse poule 27   
A. Play Fair 6               20.00 VR 
B. Vvv 11                    20.15 DO 
C. Docos 13                  20.00 VR 
D. Avanti 8                  20.00 VR 
E. Rtc 2                     20.00 VR 
F. Rijnsoever 10             20.00 DO 
 
5e klasse poule 28   
A. Panta Rhei 1              20.00 DI 
B. Rijnsoever 11             20.00 VR 
C. Attc-freepack 10         20.00 MA 
D. Play Fair 7               20.00 VR 
E. Rijnsleutels 1            20.00 MA 
F. Docos 16                  20.00 VR 
 
5e klasse poule 29   
A. Taverzo 16                20.15 DI 
B. Spinmill 2                20.00 DO 
C. Reflex 5                  20.00 MA 
D. Sassem 5                  20.00 DO 
E. Docos 14                  20.00 DO 
F. Doing 5                   20.15 DI 
 
5e klasse poule 30   
A. Rijnsoever 12             20.00 VR 
B. Reflex 4                  20.30 VR 
C. Avanti 7                  20.00 VR 
D. Doing 6                   20.15 DI 
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E. Docos 12                  20.00 VR 
F. Treffers (R) 10           20.00 VR 
 
7e klasse poule 23   
A. Doing 8                   20.15 DI 
B. Treffers (R) 12           20.00 VR 
C. Treffers (R) 14           20.00 VR 
D. Sassem 8                  20.00MA 
E.                                   
F. Docos 19                  20.00 DI 
 
Duo klasse 4.02      
A. Vriendenschaar 2         20.00 VR 
B. Docos 1                   20.00DO 
C. TZM 1                     20.15MA 
D. Attc-freepack 3          20.00MA 
E. Zoeterwoude 2             20.00MA 
F. Dvc 1                     20.00DO 
 
Duo klasse 5.03      
A. Docos 2                   20.00 VR 
B. Salamanders 3             20.00MA 
C. TZM 3                     20.15MA 
D. NKF 3                     19.30 DI 
E.                                   
F. Scylla 1                  20.15WO 
 
Duo klasse 5.09      
A. Docos 3                   20.00DO 
B. NKF 2                     19.30 DI 
C. Phoenix 2                 19.45 VR 
D. Treffers (R) 2            20.00DO 
E. Salamanders 4             20.00 VR 
F.                                   
 
Duo klasse 6.01      
A. Attc-freepack 5        20.00 DI 
B. Docos 4                   20.00 VR 
C. Docos 6                   20.00 DI 
D. Play Fair 1               20.00 VR 

 E. Salamanders 5             20.00MA 
F. S'70 4                    20.00MA 
 
Duo klasse 6.02      
A. Docos 7                   20.00 VR 
B. Kioti 4                   19.45MA 
C. Attc-freepack 4           20.00MA 
D. Siok 1                    20.00 DO 
E. Docos 5                   20.00 DI 
F. Phoenix 3                 19.45 VR 
 
Duo klasse 7.01      
A. Svn 3                     20.00 DO 
B. Taverzo 2              20.15 WO 
C. Smash (M) 2           20.00 MA 
D. Docos 8                  20.00 DI 
E. Scylla 2                  20.15 WO 
F. Rijnsleutels 3         20.30 MA 
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Meisjes Kamp.groep 
A Never Despair 1   14.00  
B Torenstad 1   15.00  
C Avanti 1    15.00  
D Hotak 68 1   15.00  
E Docos/wolkyshop.nl 1  12.30  
F ATCN 1    14.00  
G Destatec 1   15.00  
H Koningslust 1   14.00 
 
Landelijk A 2 
A Spirit 1    13.30 
B de Treffers R 1   13.00 
C Flash 1    13.00 
D Beuningen 1   11.00 
E Docos/wolkyshop.nl 1  12.30 
F Scylla 1    15.00 
 
KLASSE 1C            
A. Vriendenschaar 1     10.00    
B. Docos 2                   12.30    
C. St H/Tsb 4                14.30    
D. Taverzo 3                 11.00    
E. Pecos 1                   11.00    
F. BOK 1                     10.45 
 
KLASSE 1D            
A. Reflex 1                  10.00    
B. De Treffers (R) 3       13.00    
C. St H/Tsb 3                14.30    
D. Docos 3                   12.30    
E. Taverzo 4                 11.00    
F. De Salamanders 2        11.00  
 
 KLASSE 4C            
A. Vriendenschaar 3      10.00    
B. Doing 3                   12.30    

Indeling competitie jeugd 
C. Docos 4                   12.30    
D. Avanti 6                  10.30    
E. TZM 2                     13.15    
F. BOK 2                     10.45  
 
KLASSE 4A            
A. Reflex 2                  10.00    
B. Attc-freepack 4         13.00    
C. Svn 4                     13.30    
D. Tov 4                     11.00    
E. Taverzo 7                 11.00    
F. Docos 5                   12.30   
 
PUPILLEN CB          
A. Reflex 4                  10.00    
B. Avanti 7                  10.30    
C. Play Fair 4               14.00    
D. St H/Tsb 6                10.00    
E. TZM 5                     13.15    
F. Docos/Bubbeljungle 6  12.30  
 
PUPILLEN DA          
A. Docos/Bubbeljungle 7  12.30    
B. De Salamanders 5       11.00    
C. St H/Tsb 7                14.30    
D. Tov 6                     11.00    
E. Attc-freepack 8         13.00    
F. Avanti 9                  10.30  
 
PUPILLEN DC          
A. Docos/Bubbeljungle 8  12.30    
B. Dhc 11                    12.30    
C. Togb 3                    14.00    
D. St H/Tsb 8                10.00    
E. Avanti 10                 10.30    
F. Salamanders 6             11.00   
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tel. 071-5769835 
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tel. 06-52438259 
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2318 MC Leiden 
tel. 06-48467495  
 

Steven van den Berg: 
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sponsoring@docos.info  
Michiel de Ruijterstraat 40 
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tel. 06-28761929 
 

Ria van Cassel:  
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Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624 
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Senioren recreatie:  € 28,25 Senioren competitie: € 35,00 per kwartaal 
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Lidmaatschap aanmelden, wijzigen of opzeggen kan uitsluitend schriftelijk: 
administratie Docos, Hoge Morsweg 201, 2332 RX Leiden of  
administratie@docos.info Formulieren hiervoor zijn achter de bar 
verkrijgbaar. 


