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Van de voorzitter
Ha, weer een clubblad! Kan ik weer wat doorgeven. Om te beginnen een
wijsheid die dit weekend tot mij doordrong, daar komt ie: tafeltennissen is
ontmoeten. Twee voorbeelden. Op vrijdagavond (12 maart) heeft mijn team
fanatiek gespeeld tegen drie speelsters van Play Fair, waarbij zij hun
clubnaam eer aandeden. Tot middernacht duurde de strijd en daarna was
er gelegenheid om met elkaar te praten met een drankje en een hapje en
dat leidt tot een vrolijke ontmoeting.
En voor je het wist was het de hoogste tijd. Zaterdag 13 maart ben ik
weer eens naar de zaal gegaan om het
eerste herenteam en de twee landelijke damesteams te zien spelen. Het
was leuk en enerverend. Enerverend
om Max en Joris strijdlustig te zien
spelen, rustig gecoacht door Manfred. En je ontmoet diverse leden zoals
Ed van der Berg. Het gaat weer goed met Ed, hij is in training voor de halve
marathon van Leiden, zelf aarzel ik nog of ik die afstand op mijn eveneens
gevorderde leeftijd zal gaan lopen. Ed mag weer autorijden, maar zaterdag
was hij op de fiets uit Alphen gekomen. Met de training op maandagavond is
Ed wel gestopt. Voorlopig neemt Peter Milikan deze over.
De hoogste tijd … vrijdag 5 maart klonk ongeveer deze kreet tegen half een.
Tot ongeloof van een aantal “vaste jongens”. En dat had nogal wat emoties
tot gevolg. Wat is de regel bij bardienst? Ik heb deze nog eens opgevraagd.
Ooit, ongetwijfeld 25 jaar geleden, is afgesproken dat de bar tot een uur
na de laatste wedstrijd open blijft. Die vrijdag was de laatste wedstrijd
tegen twaalf uur afgelopen. Vrijdag is een drukke competitie avond waarbij nagenoeg niemand de volgende dag hoeft te werken, anderzijds zijn de
barbedienden vanaf 19:30 uur in touw. Op de laatste bestuursvergadering is
de regel besproken en is afgesproken dat bij een competitie op vrijdag de
openstelling van de bar tot 1 uur (25 uur) is.
Nog eens terug naar ontmoeten. We hebben vanaf januari een AED, een
hartmachine. Zo’n 24 leden hebben een eerste keer hierin een cursus gehad,
waarbij de groep verdeeld werd over twee dagen. Leuk om met elkaar op een

Docos

2

andere manier bezig te zijn. Het werd ons direct duidelijk gemaakt, dat een
AED zonder zelf te kunnen reanimeren, zinloos is. Daarom oefende iedereen
met een pop eerst op reanimeren plus beademen. Daarna kwam de AED erbij
en was het AED aansluiten en reanimeren. En tenslotte was er vanwege de
tijd voor slechts één van ons nog ruimte om samen met de instructeur te oefenen in een situatie dat twee personen aanwezig zijn voor AED en reanimeren. De jongste deelneemster, Astrid, nam dit op haar. En met bewondering
zagen we dat zij zich niet liet afleiden en zich voortreffelijk concentreerde
op de reanimatie. Zijn we nu bekwaam … tja, we weten de volgorde, maar
voorlopig is elk jaar een herhaalcursus nodig.
En dan onze nieuwe accommodatie … het Huis van de Sport. We liggen heel
goed op bestuurlijk schema. De gemeenteraad is akkoord, er komt een
Europese aanbesteding. Daarna komt een periode voor het indienen van
bezwaren, en die kan maximaal 2 jaar duren. Dan bouwrijp maken, eerst een
nieuw gebouw voor ons en dan verhuizen. We schatten dit in op 2015. Ferry
Veijgen vormt inmiddels samen met Cees Ashman het overkoepelend bestuur van de Morsverenigingen. Ferry zal in deze Looping Driver hier meer
over vertellen. Voor ons nieuwe gebouw hebben we als belangrijkste eis het
zelfde oppervlakte als het huidige gebouw opgegeven. We blijven de voortgang bewaken. Dus, zo kan je ook zeggen, we zitten nog ongeveer vijf jaar in
ons gebouw. Fijn en lastig. Fijn, want dan kan alles op oude wijze doorgaan.
Lastig, want er is ook onderhoud nodig. De vloer is de afgelopen maand al
bijgewerkt. Maar dan het buiten houtwerk … Verven is absoluut nodig en dus
is steun en inzet van iedereen nodig … Daarom een oproep: stel je beschikbaar, als dat mogelijk is als team. Meld je bij een van de bestuursleden aan.
De brandweer heeft ons gewezen op de noodzaak van een ontruimingsplan.
We gaan op een aantal plaatsen in het gebouw een plattegrond met indeling
ophangen, zodat in het ongehoopte geval van brand de brandweer direct
weet welke ruimtes er zijn. Daarnaast zijn we verplicht om ook ontruimingsoefeningen te houden. Hoewel kunstmatig, want er is duidelijk geen brand,
zullen we dit toch in verschillende situaties moeten oefenen om te weten
hoe snel en goed we dit doen en tegen welke onverwachtheden we aanlopen.
We gaan dit uitwerken en nog dit jaar zullen we oefeningen houden. Daarvoor verwachten we uiteraard ieders medewerking.
Iedereen veel succes in het laatste deel van de competitie toegewenst.
Reageren: voorzitter@docos.info

Wim Vreeburg
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Let op! Wijzigingen trainingen
Ed van den Berg is per 15 februari gestopt met het training geven op maandagavond. Peter Milikan gaat zijn training overnemen, maar hij kan niet op
tijd bij Docos zijn voor de eerste training. Vandaar dat wij hebben besloten
om de twee trainingsgroepen op de maandag samen te voegen en alleen training te geven van 18:30 tot 20:00 uur.
Als deze wijziging voor iemand een probleem op levert, kan die contact opnemen met Sebastiaan Veijgen.

De Wolky Shop sponsort Docos Heren 1
Sinds februari heeft Docos Tafeltennis een
nieuwe sponsor voor het eerste herenteam.
De Wolky Shop Leiden wordt hoofdsponsor van Heren 1 dat uitkomt in de derde
divisie. De nieuwe kleding zal voor het eerst
getoond worden op zaterdag 6 februari in
eigen huis. Dan staat de belangrijke wedstrijd op het programma tegen SUMMA Red Stars uit Venray.
De Wolky Shop is geen onbekende voor Docos. De eerste twee landelijke
jeugdteams worden al enkele jaren gesponsord door de schoenen winkel uit
Leiden.
Mede daarom wil De Wolky Shop nu ook zijn steentje bijdragen aan Heren
1. De doorstroom van jeugd naar senioren is lastig; hierin moet geïnvesteerd
worden. Het eerste herenteam bestaat uit de jeugdige Joris Bruijning (17
jaar) en Max Verberg (18 jaar) die al jaren bij de jeugd onder de naam
Wolky Shop hebben gespeeld. Verder wordt het team compleet gemaakt
door Gwénaël Hugon en Manfred Vastenburg.
Competitie Heren 1
Docos Wolkyshop.nl heren 1 heeft in de tweede wedstrijd een 6-4 overwinning geboekt op Summa/Redstars. Docos, Avanti en Summa/Redstars lijken
op dit moment de kandidaten die vechten tegen degradatie. Er werd gestre-
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den in een goed gevulde zaal en de sfeer was goed.
Joris, Manfred en Gwena waren de mannen die het goede resultaat hebben
neergezet.
Joris - de man in vorm - begon de eerste wedstrijd en liet zeer goed gevarieerd spel zien. Joris liet zien dat de techniek en de tacktiek bij hem zeer
goed verzorgd is.
Gwena speelde voor het eerst mee dit seizoen. Na een stroef begin liet hij
zien dat hij thuis hoort in de 3e divisie. Op een paar schoonheidsfoutjes na
was het solide met vlagen briljant spel.
Manfred moest in zijn eerste wedstrijd even warm draaien. Na een paar
foute services kwam hij op gang en met goede vertragende ballen en een
goede voorhand topspin pakte hij 2 potten net zoals Joris en Gwena.
Heren 1 verliest met 8-2 van concurrent Avanti
Heren 1 is er niet in geslaagd om in te lopen op Avanti.
Op voorhand was het moeilijk omdat Ronald Vijverberg bijna altijd 3 potten
pakt. Ook deze keer was dat het geval. Ivo Willemse had een topdag en
pakte ook 3 potten, dit was redelijk onverwachts voor onze Docos heren. Alleen Gwena en Max wisten een potje te winnen tegen een invaller. Door deze
8-2 nederlaag wordt het moeilijk om nog te handhaven. Maar onze heren
blijven strijden en met een beetje geluk komen ze er bovenop!

5

Docos

De start van het vernieuwde dames 1
Allereerst zal ik eventjes de spelers van dames 1 aan jullie voorstellen. Het
zijn misschien wel bekende namen en gezichten maar het is toch voor het
eerst dat er in deze samenstelling gespeeld wordt in de tweede divisie.
Allereerst heeft Susan haar batje weer uit de kast gehaald na een jaar
gestopt te zijn. Ze was zo enthousiast dat ze gelijk haar pink brak met indoor skiën. Dit is ook een sport voor buiten lijkt me! Dus na een wat mindere
voorbereiding en een wat moeilijke start lijkt Susan haar draai gevonden te
hebben. Vooral uit tegen Vriendenschaar liet zij vlagen van haar gretigheid
zien.
Een nieuw gezicht is Andrea. Andrea heeft jaren lang in Duitsland vooral
getraind en in de wat jeugdigere jaren ook competitie gespeeld. Andrea
trainde bij Docos al een klein jaartje mee en heeft nu ook hier de stap naar
het competitie avontuur gezet. De inzet en gezelligheid is er al, nu nog wat
meer ervaring en wedstrijdritme opdoen.
Vanuit dames 2 is Melissa ons team komen versterken. Het jonkie in het
team waarbij we vise versa van elkaar kunnen leren. Niet alleen over tafeltennis, maar er gaat bij mij vooral een wereld open op het gebied van mode.
In de competitie is het wat wennen aan het damesspelletje. Het is allemaal
wat trager dan bij de jeugd, maar hopelijk zet de trainingsarbeid zich om
tot het winnen van potjes. Ook tegen noppen!
Ondergetekende is gebleven bij Docos. Hopelijk kan het team zich handhaven in de tweede divisie. En het is vooral belangrijk dat het op zaterdag een
beetje gezellig druk is als de landelijke teams thuis spelen.

Nadia

Docos
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Evenementen
Zet de volgende data maar meteen in je agenda en vergeet niet om je op tijd
in te schrijven! De tijden worden nog nader bekend gemaakt. Houd daarvoor
het evenementenbord bij Docos in de gaten. Daar hangen te zijner tijd ook
de inschrijflijsten.
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11 april - S
 leutelstad Mixed Dubbel
toernooi
23 april - LBTC Eindtoernooi

				

21 mei - Groot Rijnlands Regiotoernooi 1
28 mei - Groot Rijnlands Regiotoernooi 2
30 mei - Docos Vrocosporttoernooi
4 juni - Groot Rijnlands Regiotoernooi 3
11 juni - Groot Rijnlands Regiotoernooi 4
18 juni - Groot Rijnlands Regiotoernooi 5
25 juni - Groot Rijnlands Regiotoernooi 6 - finales
26 juni - Zomerfeest
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Nieuwjaarstournooi 2010
Net terug uit Tanzania, kon ik mij nog net opgeven voor het DOCOS Nieuwjaarstoernooi. Gezien de weersomstandigheden in Europa is het een klein
wonder dat we überhaupt nog thuis konden komen. Het vliegtuig van Air
Ethiopië vertrok echter precies op tijd vanuit Zanzibar en konden we donderdag gewoon landen.
Tanzania is een mooi en groot land dat de toeristen mooie natuurparken
(25% van het land is natuurpark) biedt, waarin veel wild leeft. De bekendste
zijn de Serengeti en de Ngorongorokrater. Wat hoogtepunten wil ik jullie
niet onthouden. Zo hebben de zogenaamde “Big Five” zich uitgebreid laten
zien. De “Big Five” zijn niet de vijf grootste dieren maar de vijf gevaarlijkste (als ze boos worden). Dit zijn de olifant, de neushoorn, de buffel, de
leeuw en het luipaard. Vooral veel leeuwen hebben we gezien, in groepjes
maar ook alleen, met als zonder buit (zebra). Verder was er nog een rennend
jachtluipaard dat op zijn top zo’n 130 km/uur holt. Een bijzonder schouwspel
was de “Grote Trek” een verzameling van duizenden gnoes, zebra’s en andere
grazers die elk jaar een groot rondje lopen steeds op zoek naar nieuwe
verse graslanden. Daarbij zie je tot aan de horizon die dieren staan. In een
lange sliert verplaatsen ze zich. Een indrukwekkend gebeuren.
Los van de dieren hebben we ook een paar van de nog bestaande stammen
gezien, waarvan denk ik de Masai de bekendste is. Dit zijn mensen die nog
volgens oude gewoonten en tradities leven. Hoewel ik onder de traditionele
kleding hier en daar een mobieltje zag.
Een laatste weekje hebben we op Zanzibar doorgebracht, een eiland met een
eeuwenoude geschiedenis, met bekende zeevaarders als Sindbad de Zeeman
en een goed georganiseerde slavenhandel. Omdat de stroomkabels met het
vaste land defect zijn geraakt, zit het eiland al vier maanden zonder stroom.
Even met mijn westerse bril op, bizar dat dit zo lang kan duren. Hotels wekken hun eigen stroom op met dieselaggregaten maar omdat dit nogal duur is,
doen ze dat maar een paar uur per dag. Kortom op tijd naar bed anders zie
je niets meer. Ook de geldautomaten werken meestal niet en bij die ene die
het dan wel doet staat er gelijk een rij van honderden mensen. Zo kan je als
toerist je geld niet kwijt. Zanzibar is een mooi en warm maar wel een arm
eiland.
O ja, het Nieuwjaarstoernooi; een mooie gelegenheid om de tafeltennisdraad
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in het nieuwe jaar weer op te pakken. Het feit dat ik dit artikeltje schrijf
betekent dat ik het toernooi succesvol heb afgerond. Voor de mensen die
nog niet aan een Nieuwjaarstoernooi hebben meegedaan, dit is een dubbeltoernooi waarbij je steeds per wedstrijd een dubbelpartner loot. Het
niveau in mijn A-groep liep van derde divisie tot en met de vierde klasse,
een gemêleerd gezelschap. Ik verzorgde per ronde de loting waarbij de ik
steeds het laatst overgebleven lootje nam. Dit om alle schijn van manipulatie te vermijden. De vorige jaren had ik hier en daar wat markeringen op
de lootjes aangebracht omdat je nu eenmaal liever met de een dan met de
ander dubbelt. En toen mocht ik steeds zelf een lootje trekken. Maar omdat
het mij niet om de sterkte ging ben ik nooit in de prijzen gevallen. Tenslotte
is het voor de gezelligheid.
Deze achtkamp heb ik toevalligerwijs maar met slechts drie verschillende
dubbelspelers gespeeld. Ik moet zeggen dat ik van ze onder de indruk ben.
Hugo van Reeuwijk heeft een fantastische backhand smash die hij op bijna
iedere bal uit kan voeren en ook succesvol uitvoert. Met name Edina Bibuljica werd er helemaal wanhopig van. Toen ik later tegen Hugo speelde was
ik gewaarschuwd en probeerde ik elke bal op zijn forehand te spelen. René
Vink kan met zijn lange armen nagenoeg overal bij en mist ook bijzonder
weinig ballen. René heb ik jaren geleden (volgens mij nog in de Groenesteeg
of net niet meer) nog training gegeven en dat zie je nu nog steeds. Genadeloos derhalve. Tegen René is het lastig spelen, maar bij lange mensen moet
je alles op het midden spelen. Fadil Bibuljica is een speler waarmee je niet
kan verliezen, technisch en balvast. Hoewel ik nu ik de uitslagen bekijk, zie
ik dat hij toch twee wedstrijden heeft verloren. Het zal duidelijk zijn dat
Fadil tweede is geworden, René derde en Hugo (gedeelde) vierde.
Zonder anderen tekort te willen doen wil ik nog even wat losse opmerkingen
maken over mij opgevallen aspecten van verschillende mensen. Selma Bibuljica slaat ontzettend hard. Behalve Selma vind ik Edina en Melissa de Bruin
er erg op vooruit gegaan zijn. Jan Abbink is altijd een gevaarlijke outsider
die je nooit moet onderschatten. Johannes Osterloh kende ik nog niet maar
is een stijlvolle speler. Albert Termeulen heeft messcherp een aantal fouten
uit de ingevulde wedstrijdformulieren gehaald zodat we aan het einde de
goede einduitslag konden bepalen. Ik kan nu eindelijk Bibuljica goed spellen.
Misschien is het goed (?) om nog te melden dat Melissa de Bruin zestiende
en daarmee laatste is geworden. Ik twijfel of ik de einduitslag zal vermelden. Nou ja vooruit dan.
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Wim Jägers
Fadil Bibuljica
René Vink
Hugo Reeuwijk, Sebastiaan Veijgen, Manfred Vastenburg
Jan Abbink
Albert Termeulen
Jan Dorrepaal
Selma Bibuljica
Peter Milikan
Tjerk Buikstra, Robert Pont, Johannes Osterloh
Edina Bibuljica
Melissa de Bruin

Wim Jägers
Verslag poule B
Op de 1e vrijdag van het nieuwe jaar vond het nieuwjaarstoernooi plaats.
Omdat ik eerst nog een lampje ging halen bij de Formido, kwam ik maar net
voor 8 uur binnen in een afgeladen dampende kantine.
Ik had nog tijd om een aantal bekenden nieuwjaar te wensen en een paar balletjes in te slaan, en toen begon het feest met de huldiging van de kampioenen van afgelopen seizoen, waar mijn team toevallig ook bij zat. Dit leverde
me een lekker flesje wijn op.
Een klein kwartiertje later volgde de indeling voor de drie poules (A,B,C),
ieder ongeveer 8 tweetallen groot.
In poule A zaten de toppers zoals Manfred, Peter Milikan, maar tot mijn
verbazing ook mijn teamgenoten Albert en Johannes! Waarschijnlijk hadden
ze dat te danken aan hun goede prestaties tijdens het clubkampioenschap.
Meteen nadat de laatste namen waren omgeroepen, stroomde de kantine
leeg naar de zaal, want iedereen wilde beginnen met spelen ... nadat we de
lootjes hadden getrokken! Wim Vreeburg nam daarbij de verantwoordelijkheid in poule B op zich om de lootjes iedere ronde ordelijk uit te delen en de
namen van de gelegenheidsteams op te schrijven.
We speelden zes wedstrijden, die ieder drie punten konden opleveren.
Het was in het begin even wennen aan de drukte, want bij een dubbeltoernooi zit de speelzaal behoorlijk vol. Albert, die op de tafel naast me speelde,
vond het zelfs nodig om mij fysiek te laten weten dat hij er was. Affijn ik
speelde niet zo geweldig en we verloren met 1-2. Daarna ging het beter en
de overige wedstrijden wonnen ik en mijn gelegenheidspartners. Ze waren
allemaal spannend.
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Uiteindelijk verzamelde ik 16 puntjes, wat voldoende was voor een eerste
plaats. Rond half twaalf was de prijsuitreiking en mocht ik wat lekkers
uitzoeken. Dat werd een doosje zeebanket, dat ik datzelfde weekend nog
opsmikkelde.
Daarna gingen sommigen (en ik) nog even een balletje slaan.
Een uurtje later, na nog een drankje, gingen we weer naar huis. Ik moest nog
oppassen ook, dat ik niet uitgleed op de beijzelde stoepen met al die prijzen
in mijn tas.

Rob
Verslag poule C
En daar fietste ik dan door de bittere kou via de begaanbare wegen naar
Docos, waar gelukkig warme koffie en appelbeignets klaar stonden voor hongerige en verkleumde bezoekers.
Na wat heen en weer gezoen en gewens werden de poule-indelingen bekend
gemaakt en konden we gaan “ballen”.
Mijn briefje met mijn naam erop zat in een bakje samen met 7 anderen en
onze namen moesten door 8 andere spelers uit poule C getrokken worden.
De eerste, die mijn naam trok, was Loes, een gelukkige keus voor ons beiden,
want daarna trok zij bij toeval(of wist ze mijn briefje terug te herkennen?) nog 3 keer mijn naam, in elk geval opereerde ons dubbelteam redelijk
succesvol, de eerste 2 potten pakten we met 3-0,en daarna met 2-1.er werden dus 3 games gespeeld.ik moet er nog wel bij vertellen, dat we er samen
ook nog 1 verloren..
Verder speelde ik met Hans Rijsbergen en Joop ter Luun en mijn teammaat
Yolanda. Uit 7 wedstrijden haalde ik 16 punten, zo hoog heb ik mijn leven nog
niet gescoord!!Het bleek voldoende voor de eerste plaats en ik ging met een
fles rode wijn naar huis,die een heerlijke afdronk bleek te hebben.
Rest me nog een “dank je we;”voor Joop achter de bar voor al zijn goede
zorgen.

Maarten Witkam, poule C
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Huis van de Sport
Na de instemming van het College op 15 december 2009 heeft ook de Raad
van de gemeente Leiden op 18 februari 2010 ingestemd met het Kaderbesluit Aanbesteding Integrale Gebiedsontwikkeling Huis van de Sport.
Geïnteresseerde marktpartijen worden zodoende in een vroeg stadium bij
het planproces betrokken. Om de gewenste, creatieve inbreng van marktpartijen te waarborgen, wordt gekozen voor een Europese aanbesteding door
middel van de concurrentiegerichte dialoog. Om het gewenste resultaat en
kwaliteitsniveau te bereiken, worden voor de verschillende onderdelen van
het project - overeenkomstig het geldende beleid - de functionele prestatie- en kwaliteitseisen voorgeschreven.
Opgave
Het ‘Huis van de Sport’ betreft het idee voor de herontwikkeling van het
Sportpark De Mors in Leiden West dat in 2007 is gelanceerd door de sportverenigingen, die op het sportpark zijn gevestigd. De gemeente Leiden heeft
dit maatschappelijk initiatief omarmd en heeft het idee in samenwerking
met de initiatiefnemers, die zich hebben verenigd in de Stichting Huis van
de Sport, uitgewerkt.
Centraal staat de realisatie van een uniek multifunctioneel sportcentrum
voor top- en breedtesport in Leiden en de regio Holland Rijnland, dat ruimte
biedt aan topsportevenementen op internationaal niveau. Het ‘Huis van de
Sport’ onderscheidt zich van andere sportparken door de combinatie van
eigentijdse sportvoorzieningen voor binnen- en buitensport met aanvullende,
sportgerelateerde commerciële functies en woningbouw.
Aanbestedingsprocedure
De start van het aanbestedingstraject heeft op 1 maart 2010 plaatsgevonden via de aankondiging op de Aanbestedingskalender (www.aanbestedingskalender.nl). Deze aankondiging met bijlagen is ook te bekijken op de
website van de Gemeente Leiden (www.gemeente.leiden.nl/projecten/aanbesteden).
Maximaal 5 marktpartijen worden geselecteerd voor deelname aan de concurrentiegerichte dialoog. De gehele aanbestedingsprocedure beslaat naar
verwachting circa 12 maanden.
In de eerste dialoogfase dienen de geselecteerde marktpartijen de haalbaarheid van het project te onderzoeken en een ontwikkelconcept, inclusief
een financieringsvoorstel, op te stellen. In de tweede dialoogronde maakt
iedere marktpartij een stedenbouwkundig plan. Op basis van deze plannen
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vindt een nadere selectie plaats van 5 naar 3 gegadigden. Het doel van de
navolgende dialoogfasen is om op basis van de geselecteerde stedenbouwkundige plannen te komen tot concrete afspraken met de 3 overgebleven
partijen over het contract, inclusief prijs en Voorlopig Ontwerp.
Tenslotte zal een onafhankelijke beoordelingscommissie de definitieve
inschrijvingen beoordelen op basis van vastgestelde criteria. Het beste
integrale plan, dat de meeste meerwaarde tegen de beste prijs/kwaliteit
verhouding biedt, wordt tenslotte voorgedragen aan de Leidse gemeenteraad, die de finale beslissingsbevoegdheid voor de opdrachtverlening heeft.
Rembrandt SportCenter
Wethouder Marc Witteman heeft bekend gemaakt dat het nog te bouwen sportcomplex aan de Smaragdlaan en Haagse Schouwweg Rembrandt
SportCenter gaat heten. Tot nu toe werd de werknaam Huis van de Sport
gebruikt, maar omdat de naam Huis van de Sport al in Nederland wordt gebruikt, is gekozen voor de naam van een wereldberoemde Leidenaar, die niet
alleen landelijk maar ook internationaal tot de verbeelding spreekt.
Samenwerking Stichting Huis van de Sport - Gemeente Leiden
Maandag 18 januari 2010 maakten de gemeente en de initiatiefnemers van
het Huis van de Sport hun samenwerking officieel. Het doel van de samenwerking is het realiseren van een multifunctioneel sportcentrum, het
Rembrandt SportCenter, in de Hoge Mors. Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst is nu juridisch de weg vrij om gezamenlijk de vervolgstappen te zetten en is het ook een afronding van waar allen de afgelopen
jaren mee bezig zijn geweest.
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Landelijke seniorenteams
Dames 2e DIVISIE GROEP 4
Panningen’74 1
5 - 41
Dordrecht 1
5 - 36
SAR’72 1
5 - 33
Wilvo/TTV Bergeijk 1
5 - 20
Li-Ning/Inf. Heerlen 2
5 - 19
Docos 2
5- 1

Dames 2e DIVISIE GROEP 3
Wilms Pallets/Westa 1
5 - 42
Sethone 1
6 - 34
Docos 1
5 - 26
Tavernie 1
6 - 25
Vriendenschaar 1
5 - 18
Taverbo/Sabo 1
5 - 15
Heren 3e DIVISIE GROEP 7
SKF 3
5 - 39
Wanzl Belcrum 1
5 - 30
TTCV/Van Herwaarden 3 5 - 25
Avanti 2 1
5 - 23
Summa/Red Stars 2
5 - 18
Docos-Wolkyshop.nl 1
5 - 15

Senioren competitie tussenstanden
Hoofdklasse - Poule B
De Treffers (R) 2
Pecos 4
Scyedam 4
Shot ‘65 2
Twenty-one Up 1
Docos 2

6 - 48
6 - 42
6 - 39
6 - 25
6 - 14
6 - 12

2e klasse - Poule C
HBM-Taveri 2
Kwiek 1
De Treffers (R) 6
VVV 3
MTTV 1
Docos 4

6 - 45
6 - 38
6 - 27
6 - 26
6 - 22
6 - 22

Hoofdklasse - Poule D
ILAC 2
Salamanders 2
Pecos 5
De Sprint 1
Vriendenschaar 4
Docos 3

6 - 46
6 - 45
6 - 33
6 - 31
6 - 17
6- 8

3e klasse - Poule C
Docos 5
Avanti 7
Rijnsoever 5
Spinmill 1
Taverzo 10
Scylla 4

6 - 37
6 - 37
6 - 30
6 - 29
6 - 28
6 - 19

Docos
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3e klasse - Poule E
Docos 6
Avanti 5
Taverzo 9
VVV 6
DOING 2
Rijnsoever 6

6 - 38
6 - 35
6 - 33
6 - 31
6 - 22
6 – 21

4e klasse - Poule G
Taverzo 12
Play Fair 2
Rijnsoever 7
RTC 1
Avanti 8
Docos 12

5 - 40
5 - 32
6 - 31
6 - 30
6 - 21
6 - 16

4e klasse - Poule D
TOV 4
Sassem 3
De Treffers (R) 7
Docos 7
Avanti 9
ATTC 8

6 - 40
6 - 34
6 - 29
6 - 27
6 - 25
6 - 25

5e klasse - Poule F
Docos 16
Docos 13
Taverzo 16
Avanti 11
Rijnsoever 12
De Treffers (R) 10

6 - 43
6 - 34
6 - 28
6 - 26
6 - 25
6 - 24

4e klasse - Poule F
Reflex (L) 4
ATTC 6
Docos 8
NN Den Haag 1
TOV 5
VVV 10

6 - 47
6 - 33
6 - 29
6 - 26
6 - 25
6 - 20

5e klasse - Poule E
TOV 6
De Treffers (R) 9
Avanti 10
Docos 14
Play Fair 4
Docos 19

6 - 44
6 - 34
6 - 33
6 - 29
6 - 27
6 - 13

4e klasse - Poule H
Pecos 7
Docos 9
Rijnsoever 9
Docos 11
Reflex (L) 5
Play Fair 3

6 - 41
6 - 38
6 - 35
6 - 24
5 - 21
5 – 11

5e klasse - Poule J
Docos 15
Rijnsoever 11
Sassem 4
Rijnsleutels 1
Pecos 8
Reflex VS 1

6 - 50
6 - 36
6 - 36
6 - 23
6 - 18
6 – 17

4e klasse - Poule E
TOV 3
TTVN Nieuwkoop 2
ATTC 7
Rijnsoever 8
Docos 10
Sassem 2

6 - 45
6 - 40
6 - 31
6 - 29
6 - 18
6 - 17

5e klasse - Poule I
Spinmill 2
Taverzo 17
Panta Rhei 1
Docos 17
TTVN Nieuwkoop 4
Rijnsoever 14

6 - 45
6 - 40
6 - 34
6 - 22
6 - 20
6 - 19
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5e klasse - Poule H
DOING 4
Docos 18
Sassem 5
Reflex (L) 6
De Treffers (R) 11
Rijnsoever 10

6 - 45
6 - 39
6 - 35
6 - 26
6 - 19
6 - 16

5e klasse - Poule G
De Treffers (R) 8
Taverzo 15
Rijnsoever 13
Docos 20
RTC 2
Sassem 6

6 - 52
6 - 46
5 - 23
6 - 20
5 - 19
6 - 10

6e klasse - Poule E
Taverzo 21
Docos 21
Panta Rhei 2
De Treffers (R) 12
DOING 7
TOV 9

6 - 36
6 - 36
6 - 33
6 - 27
6 - 25
6 – 23

Duo

5e klasse - Poule B
ATTC 4
Docos 3
Avanti 1
VVV 3
Salamanders 5
De Treffers (R) 2

6 - 21
6 - 18
6 - 18
6 - 14
6 - 13
6- 6

5e klasse - Poule A
Play Fair 1
SVN 2
Docos-wolkyshop.nl 4
ATTC 5
Pijnacker 5

5 - 19
5 - 15
4 - 10
5 - 10
5- 6

5e klasse - Poule C
SVN 3
Salamanders 6
NKF 2
Te Werve 2
Kioti 5
Docos 5

6 - 23
6 - 21
6 - 16
6 - 14
6 - 12
6- 4

6e klasse - Poule A
Salamanders 7
Docos 6
VVV 4
Rijnsleutels 2
Phoenix 3

5 - 16
5 - 16
4 - 12
5 - 11
5- 5

4e klasse - Poule D
Vriendenschaar 1
S ‘70 3
TZM 2
ATTC 3
Docos 1
Kioti 3

6 - 24
6 - 20
6 - 17
6 - 13
6 - 10
6- 6

6e klasse - Poule C
Avanti 2
VVV 5
Scylla 1
Docos 7
S ‘70 4
Oegstgeest 1

6 - 23
6 - 21
6 - 18
6 - 15
6 - 11
6- 2

4e klasse - Poule A
Taverzo 3
TZM 3
Docos 2
SVN 1
Salamanders 4
Pijnacker 4

5 - 24
6 - 17
6 - 15
6 - 14
5 - 11
6- 4

6e klasse - Poule B
Docos 9
Salamanders 8
SIOK 3
Docos 8
NN Den Haag 2
Taverzo 4

5 - 18
5 - 18
5 - 16
6 - 11
5 - 10
4- 2

Docos
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Uitnodiging
Sleutelstad
Mixdubbel-toernooi 2010
Zondag 11 april 2010 om 13.00 uur
(12.30 uur aanwezig zijn)
Inschrijfkosten: € 5,00 per persoon (incl. 1 consumptie)
Sluitingsdatum: vrijdag 9 april 2010
Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer het succesvolle Sleutelstad Mixdubbel-toernooi gehouden bij Docos.
Spelers geven zich als Mixdubbelteam op. Jeugd is ook van harte welkom
om zich in te schrijven. Bij inschrijving worden van beide spelers de laatst
gespeelde klasse opgegeven. Er zal gespeeld worden in de klasse van de
hoogst spelende deelnemer/deelneemster, tenzij het verschil tussen de
twee spelers te groot is. De organisatie schaalt het niveau van jeugdspelers
en landelijk spelende dames naar vergelijkbaar senioren- en herenniveau.
De organisatie deelt de teams in meerdere categorieën in. Het aantal
categorieën hangt af van het aantal ingeschreven teams. Het streven is om
iedereen zoveel mogelijk op zijn of haar niveau te laten spelen.
In gevallen waarin niet is voorzien beslist de wedstrijdleiding.
Je kunt je inschrijven door je op het bord bij Docos in de zaal aan te melden
óf door een mail te sturen naar: susanvernooij@hotmail.com.
Bij inschrijving per mail ontvang je een bevestiging hiervan.
Hopelijk tot zondag 11 april 2009!
Groetjes namens de Evenementen Commissie,

Susan Vernooij

PS. Als je tóch niet mee kunt doen en je hebt je al opgegeven, bel dan om je
af te melden: 06 - 2672 0606 (Susan Vernooij).
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Klaverjassen
Helaas, helaas, helaas... Door de barre weersomstandigheden is de geplande
klaverjasavond van zaterdag 30 januari 2010 niet doorgegaan...
Een grote teleurstelling, want we hadden zeker 4 tafels gehad.
Op het allerlaatste moment moesten er een hoop mensen nog worden
teleurgesteld, maar een hoop mensen vonden het een te groot risico met
de huidige weersomstandigheden om naar Docos te komen om gezellig te
klaverjassen. Daarbij kwam ook nog eens dat Docos J1 nog helemaal uit Assen terug moest komen wegens een verzette wedstrijd en hier ook nog een
tweetal klaverjassers (Peter M. + Edwin) bij waren. Zij waren ondanks alle
goede bedoelingen pas rond 22.30 uur weer in Leiden.

Wegens alle competitiewedstrijden, toernooien, e.d. zal de eerstvolgende
klaverjasavond pas weer plaatsvinden op
ZATERDAG 24 APRIL 2010
20.00 uur (zaal open: 19.00 uur)

Inschrijfkosten € 2,- p.p.
We weten dat dit nog ver weg is, maar helaas... Eerder lijkt niet te lukken.
Graag tot dan!
Namens de organisatie,

Docos

Peter Milikan & Louisa Duk.
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Trainingsweek Taverzo-Docos-VVV
In de voorjaarsvakantie hebben Taverzo, Docos en VVV een unieke en
leerzame trainingsweek georganiseerd. Drie dagen lang konden jeugdspelers
ervaring opdoen tegen de kinderen van deze drie verenigingen en kregen zij
spelvormen en tafeltennisoefeningen van verschillende trainers.
Meteen al na de eerste training bij Taverzo hoorde je hele positieve berichten van de kinderen. Alle deelnemers waren na afloop van deze trainingsweek
zeer vermoeid (tja, drie trainingen van twee uur op een dag wanneer je dat
niet gewend bent ga je na afloop wel merken), maar iedereen hield er wel
een heel goed gevoel aan over.
De trainingsweek werd op drie locaties verzorgd en op donderdag spectaculair afgesloten bij VVV met een vette discoparty!
Hieronder zie je een kleine impressie van dit zeer geslaagde evenement
tijdens de tweede dag bij Docos.

Bovenste rij (L > R):
Rico-Thije-ArianaSelma-Rick-DannyRami-Edina.
Onderste rij (L > R):
Melvin-Wessel-JoeyTom-Mischa-FemkeLuuc-Michael

De organisatie bij Docos was in handen van:
Peter, Basim, Sebastiaan en Ferry
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Zuid-Hollandse Kampioenschappen
Zaterdag, 9 januari 2010, zijn de jaarlijks terugkerende Zuid-Hollandse
Kampioenschappen voor de jeugd weer gespeeld in de Margriethal te Schiedam.
De Docos-spelers/speelsters hebben ook nu weer voor spectaculaire momenten gezorgd en hele mooie resultaten neergezet, waarbij een aantal opvallende zaken hierbij waren:
-J
 oris Bruijning speelde een goede partij tegen o.a. Koen Hageraats.
-A
 ls de spinballen van Edwin Westdorp raak zijn dan zijn ze nagenoeg onhoudbaar.
-P
 atrick Bruijne wint van Laurens van Raadshoven in een zware 5-setter.
-T
 homas Bruijning werd uitgeschakeld door teamgenoot Patrick Bruijne.
-S
 elma Bibuljica heeft haar alom gevreesde wapen weer regelmatig gebruikt.
-E
 dina Bibuljica pakt een mooie 1E PLAATS na een slecht seizoen. Gefeliciteerd!!!
-A
 nouk Teegelaar haalt net als haar teamgenote Lotte de Wilde een mooie
halve finale!

Cat.
JJAB
JJC
JKAB
JKAB
MJAB
MPAB +
MWA
MPCD +
MWD
MPCD +
MWD

Docos

Naam
Joris Bruijning
Edwin Westdorp
Patrick Bruijne
Thomas Bruijning
Selma Bibuljica
Edina Bibuljica
Anouk Teegelaar

Poule-fase Resultaat
1e plaats
Hoofdronde
3e plaats
Troostronde
1e plaats
Hoofdronde
2e plaats
Hoofdronde
2e plaats
Hoofdronde
1e plaats
Hoofdronde
		
2e plaats
Hoofdronde

Lotte de Wilde

2e plaats
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1/2 finale
1/8 finale
finale 2e plaats!!!
1/4 finale
1/2 finale
finale
WINNAAR!!!
1/2 finale

Hoofdronde 1/2 finale

3			 9			 6
4		 9		 2			 5
							 9		 8
						 2 1		
			 7 8		 4
						 9 3		 5
									 7
7		 6				 8
9		 3		 4			 2

23

Docos

Bestuur Docos tafeltennis
Voorzitter
Wim Vreeburg
Grotiuslaan 33
2353 BS Leiderdorp
tel. 071 589 29 31
voorzitter@docos.info

Secretaris
Nadia Huizer
Joseph Haydnlaan 84
2324 AV Leiden
tel. 071 576 98 35
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:
€ 22,25
Jeugd competitie:
€ 26,75 per kwartaal
Senioren recreatie: € 30,75
Senioren competitie: € 38,50 per kwartaal
Sport overdag:
€ 23,25 per kwartaal of € 2,75 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)

Docos
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