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Redactioneel

De laatste paar jaar ga ik elke maand weer achter de computer zitten 
om een nieuwe redactioneel te schrijven. Iedere keer denk ik weer, 
wat zal ik de lezers van ons clubblad nu weer vertellen. Deze maand 
heb ik besloten om te vertellen wat mij de laatste tijd opvalt bij 
Docos. 

Het eerste waar ik heel trots op ben is de geslaagde start van de eve-
nementencommissie onder leiding van Sabrina. In 2008 hadden we be-
gin januari een zeer geslaagd nieuwjaarstoernooi. Daarna hadden we 
halverwege januari de vriendschappelijke wedstrijd met daarna een 
heel erg gezellig après ski feest. Hier hebben we van de bezoekende 
verenigingen heel veel positieve feedback op gehad. Helemaal terecht, 
want het was ook echt top geregeld. Kortom deze commissie draait op 
volle toeren! En ook andere leden van Docos helpen heel enthousiast 
mee om een succes van de vereniging te maken. 

Daarnaast zie ik op sponsorgebied heel veel positieve dingen. De club 
van 50 is weer nieuw leven ingeblazen. Het aantal batjes in de kantine 
neemt gestaag toe. En ik zie dat Steven van den Berg het super druk 
heeft met het regelen van allerlei zaken. Helemaal top! 

Tot slot wil ik nog zeggen dat ik ook heel trots ben op de jeugd bij 
Docos. Begin januari dacht ik weer even rustig te beginnen met trainen 
op donderdag. Na het inspelen bleek al dat ik behoorlijk aan de bak 
moest om onze jeugdspelers en speelsters ook maar enigszins tegen-
stand te bieden. Mijn laatste training bevond ik mijzelf met het spelen 
van wedstrijdjes ook zeker niet aan de kant van de winnaarstafel, maar 
zeg maar meer aan de andere kant! Dat geeft je weer helemaal nieuwe 
inspiratie om er weer voor te gaan! 

Kortom veel mooie dingen bij Docos. Ik denk dat we trots mogen zijn 
op onze vereniging! 

Groetjes Susan 



3

Ledenraadpleging het Huis van de Sport 

Op donderdag 17 januari 2008 heeft een speciale Algemene 
Vergadering plaats gevonden. Deze ledenraadpleging stond volledig in 
het teken van een nieuwe accommodatie. Nu was het moment om voor 
een van de twee opties te kiezen: Mors of Zuid-West. Tijdens de 
laatste ALV was al door meerdere leden een voorkeur uitgesproken om 
in de Mors te blijven. Dankzij het nieuwe ontwerp het Huis van de 
Sport, heeft deze voorkeur ook vorm gekregen. 
 Drie doelen golden voor deze avond: 1. alle belangstellende leden 
informeren over de huidige situatie rond het Huis van de Sport, 2. 
leden adviezen vragen om als bestuur “mee” te nemen in de komende 
overleggen met stuurgroep en Gemeente, 3. een besluit nemen of de 
vereniging het streven naar een accommodatie binnen het Huis van de 
Sport steunt. 
 Ferry Veijgen toonde ons met behulp van een beamer tekeningen 
van huidige situatie en de toekomstige situatie in de Mors en het 
ontwerp van het Huis van de Sport. Duidelijk werd waar de nieuwe 
accommodatie van TTV Docos geprojecteerd is en de woontorens en 
overige sportaccommodaties en volgens welke fasering dit zal verlopen. 
Tjeerd Scheffer, de man van “de marathon” en basketbal ZZ Leiden en 
lid van de stuurgroep, beantwoordde uitgebreid alle gestelde vragen. 
De volgende vragen zijn aan de orde gekomen. 

Wanneer gaan we volgens het plan over naar de andere 
speelzaal? Docos zal als eerste overgaan, maar pas als de nieuwe 
sportzaal gereed is en dat is naar verwachting op zijn vroegst in 
2010. 
Hoeveel m2 en hoeveel tafels zijn te verwachten? Er zijn twee 
kortere zalen gepland met dezelfde m2 maar wel met ITTF 
hoogte. Docos zal de hoofdbewoner zijn, multifunctioneel 
gebruik staat voorop. Het kan dus zijn dat de tafels weggereden 
moeten worden om een andere activiteit toe te staan. In dat 
geval zal er bergruimte moeten zijn. De kantine willen we in 
eigen beheer houden. 
Hoe zit het met parkeergelegenheid? Door de velden omhoog te 
brengen zijn per veld 500 parkeerplaatsen mogelijk, maximaal is 
3500 mogelijk. Niet alleen voor sporters ook voor bewoners en 
bezoekers. Dit kan leiden tot betaald parkeren. 
Hoe zit het met de grote sporthal? De grote hal is twee keer zo 
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groot als de huidige 3 Octoberhal en kan ook in twee hallen met 
een bezoekerscapaciteit van 2 * 2500 verdeeld worden. Naast 
voor topsport is deze voor breedtesport bedoeld. Tafeltennis 
komt echter in een aparte zaal. 
Hoe is het plan door de gemeente ontvangen? Doordat het een 
initiatief is van burgers, de Morsverenigingen, is er veel snelheid 
in de besluitvorming. Er is immers veel draagvlak. De 
gemeenteraad applaudisseerde zelfs bij de presentatie en dat 
was uniek in haar bestaan. De stuurgroep streeft voortdurend 
om de omwonenden erbij te betrekken. Daarom zijn deze als 
eerste geïnformeerd samen met de gemeenteraad en vindt begin 
februari een grote bewondersbijeenkomst plaats. 
Welke problemen zijn er? Het Hoogheemraadschap stelt eisen 
aan extra wateropvang bij bebouwing zoals voor aanleg 
parkeerplaatsen. Een deel van ruimte zal voor wateropslag 
moeten zijn. Daarin voorziet het plan. Nog niet duidelijk is het 
effect op de luchtvervuiling, zoals fijnstof door extra verkeer, 
en de verkeersinfrastructuur. Wat dat betreft is het van belang 
dat de gemeente zich achter dit plan heeft gesteld. Verwacht 
mag worden dat de gemeente zich zal inspannen om deze 
problemen te overwinnen. 
Welke andere sporten gaan zich mogelijk ook vestigen? Naast 
de bestaande voetbalverenigingen, rugby, tafeltennis en 
motorclub komt ook basketbal. En er wordt gedacht aan een 
atletiekbaan en aan een echte 400 meter IJsbaan. 
Wat kan onze vereniging zich het komende halfjaar het beste op 
richten? Inventariseer wensen die er bestaan zodat Docos weet 
wat zij aan voorstellen willen inbrengen. 

De belangrijkste adviezen die de leden meegaven aan het bestuur zijn 
(1) uitbreiding van de  Commissie Nieuwe Accommodatie en (2) 
inventarisatie van ledenwensen. Met dit tweede punt is die avond al 
een ruim begin gemaakt. Genoemd aan wensen in willekeurige volgorde. 
Zeggenschap over zalen en kantine behouden; inkijk vanuit kantine op 
de speelzalen; kantine wellicht aansluiten bij de grote hal; zorgen voor 
voldoende geluidsisolatie bijvoorbeeld voorkomen dat oefenen van 
marsmuziek van K&G doordringt; zelf kunnen beslissen over 
sluitingstijd; vloeren van hout; geen belijningen; aankleding kantine 
sfeervol maken; goede verlichting; letten op internationale 
tafeltenniseisen; voldoende douches… 
 Vervolgens hebben de leden zich uitgesproken. Is men voor, is 
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men tegen of wil men zich onthouden van de uitspraak dat TTV Docos 
zich gaat richten op het verwerven van een nieuwe accommodatie 
binnen het Huis van de Sport in de Mors. Stemming leverde het 
volgende resultaat op: voor 27; tegen 1; onthouding geen. 
 Verheugd constateer ik dat er niet alleen een zeer grote steun 
is voor een nieuwe speelzaal binnen het Huis van de Sport, maar tevens 
een heel groot enthousiasme voor het totale project. Aan ons, bestuur 
en leden, de taak om dit enthousiasme vast te houden. 

Wim Vreeburg 

Van de bestuurstafel 
Onze voorzitter heeft al een uitgebreid verslag geschreven over onze 
ledenraadpleging. 
Het onderwerp Huis van de Sport staat bijna altijd als vast punt op 
onze agenda. We zullen alle ontwikkelingen zo nauw mogelijk volgen en 
terugkoppelen naar de leden. 

De competitie is weer van start gegaan. De sponsorkleding voor onze 
landelijke senioeren teams neemt ook aardig wat tijd in beslag. Het is 
afwachten of alles op tijd geleverd wordt. Ik wens ieder een goed en 
sportief voorjaarssseizoen toe. 

Nadia

Wist-u-dat:

zowel SAYUSA als Heren 1 op 23 februari al om 13.00 
uur aanvangen? 
dit i.v.m. een wintersport van 3 van de spelers is? 
D2 en D3 gewoon om 16.30 uur beginnen? 
de jeugd die dag niet speelt en de spelers dus hopen dat 
supportende aanwezigheid wat verdeeld kan worden? 

de klaverjasavond een week eerder is dan op de 
jaarkalender gepland stond? 
de concrete avond dus 22 maart is? 
je je nu al kunt inschrijven via evenementen@docos.info? 
er inmiddels al 19 inschrijvingen zijn? 
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Kinderspeelparadijs de BubbelJungle 

steekt pupillenteams in nieuwe outfit. 

Zaterdag 9 februari was het 
dan eindelijk zo ver, de 
kleding voor de drie 
pupillenteams was klaar. Door 
wat problemen bij de 
drukkerij kon de kleding niet 
al voor de 1e competitie-
wedstrijd worden uitgedeeld 
dus dit was uigesteld naar de 
2e competitiewedstrijd op 9 
f e b r u a r i .  O m  1 1 : 4 5 
verzamelden de drie teams 
zich bij Docos om hun nieuwe 
outfit in ontvangst te nemen. Allereerst kreeg iedereen zijn nieuwe 
broek en het nieuwe shirt waarop dit jaar ook een groot BubbelJungle 
logo staat. Met de nieuwe kleding aan eerst even poseren voor de 
groepsfoto onder het Bubbeljungle bord en vervolgens nog even op de 
foto met het eigen team. Daarna werd de overige kleding uitgedeeld. 
Twee kinderen kregen nog een tas en vier kinderen kregen een nieuw 
trainingspak. Zo zijn de drie teams die nu volledig in BubbelJungle 
tenue lopen weer helemaal klaar voor een nieuwe seizoen onder de 
naam Docos/BubbelJungle 6,7 & 8. 
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za 16 feb j2,3,5,6  h1,d1,2,3,j1,m1,j4,5,8 Joop 
ma 18 feb    h9,11,15,19 duo4 
di 19 feb h2,3,duo5,8  duo6    duo 3 
do 21 feb h7,8,9,14,17,duo3 duo1    dames 3 
vr 22 feb h4,10,12,18, duo2,7 h5,6,13,16   team 15 
za 23 feb h1,d1,2,3      team 9 
za 1 mrt h1,d1,2,j1,2,4, m1 j3,5,6,7,8   team 14 
ma 3 mrt    h8,14,17,duo3,4,5   
di 4 mrt h15,19,duo6  h10    team 13 
do 6 mrt    h2,7,8,duo8 
vr 7 mrt h4,11,13,16,duo2,7 h3,5,6,12,18   team 8 
za 8 mrt j4,5,6,7,8  h1,d1,2,3,j1,2,3, m1  Joop 
di 11 mrt h15,19,duo8  h2,7,8,14,17,duo2  team 17 
do 13 mrt duo1   h3,9,18   duo1 
vr 14 mrt h5,6,10,11,16,duo4 h4,12,13, duo5,6  team 18 
za 15 mrt j2,3,5,6  h1,d1,2,3,j1,4,7,8,m1 Joop 
ma 17 mrt    h5,15,duo1    
di 18 mrt h2,3, duo5,6  h16,duo4   team 10 
do 20 mrt h7,8,9,14,17, duo3 h11    dames 2 
vr 28 mrt h4,12,13,18,duo7 h6,10    team 5 
za 29 mrt h1,d1,2,3,j1,4,7,8,m1 j2,3    team 16 
ma 31 mrt    h7,duo5,7,8 
di 1 apr h15,19,duo6  h2,8,duo3   team 12 
do 3 apr duo1   h3,14 
vr 4 apr h5,6,11,13,16,duo4 h9,10,12,17,18,duo2 duo 7 
za 5 apr j2,3,5,6  h1,d1,2,3,j1,3,7,8  Joop 
ma 7 apr    h8,17,duo1,6 
di 8 apr h15,19,duo8  h14    dames 1 
do 10 apr    h2,3,5,13 
vr 11 apr h4,10,11,16,duo2,7 h6,7,9,12,18,duo4,5 duo 6 
za 12 apr j3,5,6,7,8  h1,d1,2,j1,2,4  Nico 
ma 14 apr    h15,duo6 
di 15 apr h2,3,duo5,8      team 6 
do 17 apr h7,8,9,14,17,duo3 duo2,7   team 4 
vr 18 apr h5,6,10,12,18,duo4 h4,11,13,16,19  team 9 
za 19 apr h1,d1,2,3,j1,2,3 j4,5,6,7,8   barcomm.  

Uit-thuisschema en bardienst 
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Uitnodiging

Sleutelstad Mixdubbel toernooi 2008 
Zondag 6 april 2008

Aanvang: 13.00 uur (12.30 uur aanwezig zijn) 
Inschrijfkosten: € 5,00 per persoon (incl. 2 consumpties)  
Sluitingsdatum: woensdag 2 april 2008 

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 6 april 2008! 

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 
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Sandra Timmermans 
Heeeeey,

Ik ben Sandra Timmermans en ik ben 
19 lentes jong. Ik woon op kamers in 
Maastricht waar ik aan de 
universiteit de opleiding psychologie 
doe. Mijn hobby’s zijn samenzijn met 
het vr iendje,  tafeltennissen 
(natuurlijk!), voetballen en uiteraard 
ook winkelen! Het afgelopen half jaar ben ik zelf even gestopt met 
tafeltennis, maar ben ik actief geweest als trainster van kleine kindjes 
bij de vereniging Kluis in Geleen.  
 Ik zal even bij het begin beginnen. Toen ik 11 jaar was (zoiets?) 
ben ik begonnen bij TTV Irene in Tilburg. Toen hier geen uitdaging 
meer was in de jongenscompetitie, heb ik me aangemeld bij TTV Wanzl 
Belcrum in Breda. Hier is het gelukt om landelijk A te bereiken in de 
jongenscompetitie. Het was erg leuk en gezellig om bij de jongens mee 
te mogen ballen, maar toch begon de damescompetitie te kriebelen. Bij 
Belcrum was er geen team waar ik in kon stromen, dus toen ze me bij 
Hotak’68 vroegen om in de tweede divisie uit te komen wist ik het wel. 
Na een paar seizoenen werden we kampioen en mochten we het in de 
eerste divisie proberen. Helaas waren we in de breedte niet zo sterk 
en degradeerden we ook weer meteen, wat jammer was omdat ik toch 
50% van mijn potten won. Ik wilde absoluut geen tweede divisie meer 
spelen, omdat het naar mijn zin te weinig uitdaging bood. Mede 
hierdoor en doordat ik inmiddels niet meer zo’n plezier aan de sport 
beleefde, besloot ik om er even tussenuit te gaan. Dit is geen 
verkeerde keuze geweest, want hierdoor kon ik een andere sport gaan 
ontdekken: voetbal! Het was wel even leuk om iets anders dan 
tafeltennis te doen en nu zou ik niet meer zonder voetbal willen! 
Omdat ik in Maastricht woon, moest ik wel een vereniging in de buurt 
zoeken om doordeweeks te kunnen trainen. En aangezien mijn vriend 
bij TTC Kluis traint, ben ik ook daarheen gegaan.   
 Na een half jaartje niet te hebben getafeltennist, wilde ik 
eigenlijk toch weer beginnen, op voorwaarde dat ik ernaast kon blijven 
voetballen. Volgens mij had Sabrina een mailtje naar Tim van den Oord 
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gestuurd (mijn vriend) en kreeg ik van Simone Visser van Hotak’68 een 
sms’je dat ze bij Docos nog iemand zochten. Dus besloot ik Sabrina 
maar even terug te mailen dat ze de zoektocht konden staken!  
 Komend seizoen kom ik dus bij Docos 1ste divisie spelen, 
uitkomend in het tweede damesteam en ik heb er zin in! Wat betreft 
mijn tafeltennisloopbaan kan ik nog melden dat ik een B - licentie heb 
en nu 52ste sta op de o zo veelzeggende Nederlandse ranglijst. Voor de 
rest weet ik niet veel meer te vertellen. Maar wil je nu meer weten, 
kom dan allemaal op zaterdag bij de thuiswedstrijden kijken en de 
dames aanmoedigen! Tot dan! 

Groetjes Sandra 

Claudia Fijlstra 

Ik ben Claudia Fijlstra en kom dames 2 komend seizoen versterken. 
Wie is Claudia, zult u zich afvragen. 

Ik ben 25 jaar en kom uit Wateringen. Ik werk bij KPMG en ben nu 
intern mijn titel AssistentAccountant aan het behalen. Wel heb ik al 
de HEAO afgerond. 

Afgelopen 2 jaar heb ik niet getafeltennist, maar daarvoor heb ik bij 
SVN in Naaldwijk gespeeld. Ik speelde 2e klasse bij de heren. Ik ben 
nog lid van SVN en zit daar al 10 jaar in de jeugdcommissie. Ik ben bij 
Docos gekomen, omdat ik door Willemien ben gevraagd om bij jullie te 
komen spelen. Het team kwam een dame tekort en het leek mij ei-
genlijk wel weer leuk om te gaan spelen. Het lijkt mij een erg gezellig 
team en heb er veel zin in.   

Naast tafeltennis spin ik 1x of 2x per week bij een sportschool in 
Naaldwijk.    

Ik hoop dat iedereen ons een keer komt aanmoedigen en kun je gelijk 
mij leren kennen.  Dus tot ziens bij een competitiewedstrijd. 

Claudia Fijlstra 
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Ingrid Hoek 
Hai,

Er werd mij gevraagd een stukje over mezelf te schrijven. Aangezien 
nog niet iedereen mij kent, ben ik hier meteen mee aan de slag gegaan. 
Een nieuw lid bij Docos en meteen al in de spotlight worden gezet. 
Mijn naam is Ingrid Hoek. Geboren en getogen in Noordwijk. Woon er 
nu alweer 18 jaar (wat gaat de tijd toch snel). Ik ben begonnen met 
tafeltennissen toen ik ongeveer 8 jaar was. Voor de slimmeriken onder 
ons ,  spee l  ik  dus  a lweer 10 jaar  tafe ltenn is .  
Tafeltennissen doe ik bij TOV. Heb vroeger een aantal seizoenen in 
een meidenteam gezeten. Helaas verlieten de meiden mij. Mede 
daardoor heb ik één seizoen, voorjaar 2006, bij Rijnsoever competitie 
gespeeld. Samen met twee andere meiden (Maaike en Katie) 
promotieklasse gespeeld. Daarna ben ik weer teruggekeerd naar TOV 
en ben ik op mijn 16e senioren gaan spelen. Nu speel ik nog steeds 
senioren bij TOV. Dit seizoen speel ik 4e klasse en dat gaat tot nu toe 
super.

Vorig seizoen, 5e klasse, zat ik in de poule bij Docos. Toen ik met mijn 
team tegen de “opa’s” moest spelen, ben ik gevraagd om in het 3e

damesteam te komen spelen. Hier ben ik toen op ingegaan. Nu speel ik 
4 wedstrijden mee in een erg gezellig team. Weer eens wat anders dan 
mannen! Ik ben erg benieuwd hoe ik zal presteren in de 
damescompetitie, het is toch anders dan heren competitie. Maar ik 
heb er alle vertrouwen in, vooral in mijn teamgenoten! 

Naast tafeltennissen studeer ik ook. Ik studeer Fysiotherapie op de 
Hogeschool van Leiden. Ik zit nu in het 2e jaar, en het gaat tot nu toe 
goed.

Ik hoop dat ik genoeg over mezelf verteld heb. Wanneer je meer over 
mij wilt weten, mag je natuurlijk alles vragen! 

Groetjes Ingrid 
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Ellen Hoogervorst 
Ik heb 3 jaar bij scylla gespeeld (gecoacht). Ik speel nu bij dames 3 en 
ik heb het nu al heel erg naar mijn zin. Dat is niet ten nadele van de 
dames van scylla want daar gaat ik nog steeds goed mee om. 
Mijn verwachting bij Docos is dat we mee gaan doen voor het kam-
pioenschap. Ik heb er in ieder geval zin in. 
gr, ellen 

zaterdag 9 februari 2008 
Afgelopen weekend ging de landelijke voorjaarscompetitie weer van 
start. De landelijke teams begonnen met een thuiswedstrijd. En sinds 
jaren was er weer een landelijk herenteam! Zij mochten het in de 
derde divisie tegen Ilac 2 opnemen. Onze heren moesten even aan het 
hogere tempo wennen, maar Ed wist met zijn lastige spel en routine al 
zijn drie partijen te winnen. Steven won twee partijen. Jelle verloor 
twee keer in de vijfde en beslissende game, maar wist zijn derde 
partij wel te winnen. Doordat Ed en Steven het dubbel ook wonnen, 
werd de eindstand maar liefst 7-3 voor Docos.  
 SAYUSA deed ook goede zaken. Na een seizoen in de tweede 
divisie was dit een mooie overgangswedstrijd naar de eerste divisie: ze 
mochten namelijk tegen US 1 dat ook uit de tweede divisie komt. 
SAYUSA won overtuigend met maar liefst 9-1. Alleen Sabrina verloor 
een partij. Het tweede damesteam van Docos in de eerste divisie had 
sterkere tegenstanders: SAR en ongelukkigerwijs speelden de beide 
Koole zusjes. Er werd met 4-6 verloren. Nieuwe aanwinst Sandra won 
twee wedstrijden. Susan en nieuwe speelster Claudia wonnen beide één 
wedstrijd.
 Dames 3 had ook een heel nieuw team aan de start staan: oude 
bekende Ellen en Ingrid. Beide dames deden het erg goed. Ingrid was 
te sterk voor alle drie de dames van US 3. Ellen won twee partijen. 
Vast teamlid Sonja kwam dichtbij, maar wist het telkens niet af te 
maken en zag al haar partijen naar de tegenstander gaan. Toch is een 
5-5 gelijkspel een mooie uitslag tegen dit team. 

Landelijke competitie 
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Het was weer een gezellige boel op zaterdagavond 12 januari 2008, 
want je kon weer klaverjassen. Inmiddels is er bij dit door de EC 
georganiseerde evenement een ‘redelijk vaste’ bezetting terug te 
vinden bij de klaverjasavonden. Uiteraard zijn nieuwe deelnemers (ook 
van buiten Docos) altijd van harte welkom om mee te doen. 
 Deze keer waren er 20 deelnemers, waarvan over alle ronden 
een gemiddelde gescoord werd van 1.474 punten. Uiteindelijk alle 
plussen en minnen bij elkaar opgeteld kwam er deze keer Frans Haas 
als winnaar uit de strijd met totaal 5.188 punten over de 3 ronden bij 
elkaar (gemiddeld dus 1.729 punten en daarmee ver boven het 
gemiddelde).
 De troostprijs was deze keer voor de winnaar van vorige keer, 
Rob Westdorp, met maar 3.806 punten (gemiddelde per ronde van 
1.269 punten). 
 Denk je het beter te kunnen? Weet je het niet? Of vind je het 
gewoon gezellig? Kom dan ook naar de volgende klaverjasavond die 
gehouden zal worden op zaterdag 22 maart 2008. We beginnen rond 
20.00 uur en de zaal is dan open om 19.30 uur. Neem vrienden en 
vriendinnen mee, ze zijn van harte welkom. 
Groeten namens de EC, 
Peter Milikan. 

Klaverjassen 12 januari 2008 

6e klasse teams 
Per ongeluk zijn in het vorige clubblad de twee 6e klasse teams van 
Docos weggevallen. Ze zijn inmiddels al van start gegaan in de competi-
tie. Hierbij de stand: 

6e klasse poule 27   
Loes Bik-Kok, Ria van Cassel, Linus 
Hensing, Hans Rijsbergen 
Play Fair 8            1-  9   
Reflex 6                1-  8   
Treffers (R) 11     1-  6   
Avanti 9                1-  4   
Docos 18               1-  2   
Taverzo 20            1-  1  

6e klasse poule 25   
Nico van Cassel, Piet van de Staak, 
Wim van Stigt, Frank Lequin 
Docos 17                   1- 10   
Pecos 10                   1- 10   
Tov 7                       1-  6   
Sassem 7                   1-  4   
Panta Rhei 3               1-  0   
Rijnsoever 14              1-  0  
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NK-B in Panningen 
Dit jaar dacht de delegatie van Docos voor het NK B in Panningen, we 
doen het een keer anders. Normaal gesproken zit je om 6.00 in de auto 
naar Limburg, maar dit jaar was dit pas om 8.00. Vrijdagavond vertrok 
de delegatie al naar Weert om eerst goed uit te rusten in huisje op de 
Weerterbergen (Roompot). Het idee was dan om goed te presteren op 
het NK. 
  Nadia, Sabrina, Yu Ling, Steven, Jelle (coach Sab) en mijn per-
soontje gingen met een goed gevoel richting Panningen op zonda-
gochtend. Daar aangekomen bleek al snel dat de poule indeling bij de 
vrouwen helemaal was omgegooid door afmelding van een redelijk aan-
tal dames. Dit pakte toch iets minder gunstig uit. Mijn poule bestond 
nu uit twee verdedigers Janine Huiden en Lindsey Preuter (niet mijn 
specialiteit) en nog twee behoorlijk pittige speelster. Sabrina was 
ingedeeld bij mijn nieuwe teamgenote Sandra en nog twee toppers. De 
poule van Yu Ling was helemaal onbegonnen werk met Barbara van der 
Grijn (Swift, eredivisie), Marcia Kok (FVT, eredivisie), Kelly Willems 
(Red Stars, vorig seizoen eredivisie) en Mirjam Franssen (Topper van 
US).  
 Coach Jelle heeft alles geprobeerd om de  prestaties de goede 
richting in te sturen, maar voor Sabrina, Yu Ling en mijzelf was het 
snel over met de pret in het enkel.  Even leek het erop omdat Nadia 
met kleine Wim in haar buik voor een stunt ging zorgen. Zij won van 
Charrel Schoonbrood (FVT, eredivisie) en verloor net aan in vijf games 
van Tali Cohen. Maar helaas kon ze zich toch niet op plaats 1of 2 spe-
len. Ook Steven werd uitgeschakeld in de poule. 
  Dus op naar het dubbel. Nadia en ik hebben we een heel goed 
dubbel gespeeld (met zijn drieen). We begonnen goed tegen de zusjes 
Schoonbrood van FVT, maar moesten helaas na vijf games toch het 
onderspit delven. Daarna wonnen we van het gelegenheids duo Mirjam 
Franssen en Marleen van de Werken. Ook Sab en Yu Ling gingen in de 
poule strijdend ten onder tegen de latere kampioenen van Swift Karin 
Willemsen en Marit Scheers. Steven werd door zijn open inschrijving 
gekoppeld aan Werf Thomas van Pecos. Met spectaculair spel zijn zij 
helaas gestrand in de halve finale. 
  De prestaties zijn dit jaar dus helaas uitgebleven, maar het was 
wel heel erg gezellig. Volgend jaar weer beter!! 

Groetjes Susan 
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De voorbereiding 
In juli schetste ik een planning voor het speeljaar ‘07/’08, waarbij ik 
vriendschappelijke wedstrijden op 2 februari agendeerde. De reden 
was dat de voorjaarscompetitie dit jaar 4 weken later van start ging  
dan we gewend zijn. Los van het feit dat dit een goede voorbereiding 
op de echte strijd kan zijn, staat zo’n dag vanzelfsprekend in het 
teken van gezelligheid. 
 Al snel had ik dan ook medestanders gevonden binnen de teams 
die die dag zouden spelen, om deze dag gezellige invulling te geven. 
Wat een mooie combi van mensen bij elkaar zeg: de één is bijvoorbeeld 
een administratief held, de ander is perfect freubelachtig ingesteld. 
Ook hadden we een crea-bea onder ons en weer een ander zegt geen 
verantwoordelijkheden te willen, maar regelt en doet ondertussen van 
alles.
 We hadden nog niet koud de 1e bijeenkomst gehad en bepaald 
welke tegenstanders we zouden vragen, of het eerste struikelblok 
deed zich voor: in het weekend van 2 februari stonden de jaarlijkse 
Afdelingskampioenschappen gepland. Het lukte ons na kort beraad om 
een nieuwe datum vast te stellen. Tegenstanders kregen een 
uitnodiging, namen deze gretig met beide handen aan en die van M1 
meldden zich 1 dag voor kerst ook weer af. Als de wiedeweer op zoek 
naar een alternatief; mailen naar een ander bestuur, contact zoeken 
via de wedstrijdsecretaris van die club en onze eigen meiden zelf 
inzetten om hun nieuw bedachte tegenstanders te vragen. Na alle 
pogingen die een kleine 2 weken duurden, kregen we te horen dat de 
tegenstander geen team bij elkaar kreeg. Eerlijk gezegd was dit wel 
een beetje een tegenvaller. Zeker voor de meiden toen ik de knoop 
doorhakte en besloot dat de meisjes niet zouden spelen op 19 januari. 
Teleurgesteld maar sportief vatten ze het op en gaven hun 
toestemming om die dag gezellig komen om te supporten. Sja, en 
eerlijk is eerlijk: supporters mogen op zo’n dag niet ontbreken. 
Ruim van te voren was het thema ‘Après-ski’ bepaald en in het 
verlengde daarvan had de spelersgroep bedacht dat er stamppot 
geserveerd zou worden die dag. Naast spelers en begeleiders gaven 
vrienden, vriendinnen en clubgenoten zich op om mee te eten, waardoor 
mijn ouders met vriendin Ans, Yu Ling’s moeder en Ellen voor bijna 80 
mensen hebben staan koken. 
 Een laatste bijeenkomst 1 week van te voren, zette nog even de 



17

druk op de ketel die (voor mij in ieder geval) nodig is om alle puntjes op 
de ‘i’ te zetten. Vanaf dat moment stroomde er adrenaline door mijn 
lijf: gezonde zenuwen zogezegd. We hebben in die laatste week zoveel 
contact met elkaar gehad over van alles en nog wat, dat er bijna een 
sprake was van een overdosis al voordat het hele feest begonnen 
was! ;-) 
 Op vrijdagavond werd de kantine aangekleed, maar ging ik naar 
theater (ja, goed gepland Sabrina!). Natuurlijk kon ik het na de 
voorstelling niet laten om te gaan kijken hoe de boel omgetoverd was 
tot een ware après-skiwereld. Precies toen ik binnen kwam was de 
laatste hand daaraan gelegd. 
 We hebben lekker met elkaar één biertje gedronken als 
generale en zijn daarna rond middernacht afgetaaid om de volgende 
ochtend weer fris en fruitig aanwezig te zijn. 
Hoe de dag zelf verlopen is, kun je verderop in dit clubblad lezen. 

Groetjes, 
Sabrina

Vriendschappelijk après-ski feest 

met stamppot 
Ik hoor het je al denken, wat is dat nu weer voor titel, heeft ie weer 
gedronken die Goedman? Ja, je hebt gelijk, een “niet alledaagse” kop 
voor een verslag maar hoe moet je dan een feestdag bij Docos noemen 
waar eerst een aantal vriendschappelijke wedstrijden gespeeld worden 
waarna een heerlijke maaltijd, bijstaande uit diverse stamppotten, 
voor alle aanwezigen geserveerd wordt om daarna de dag af te sluiten 
met een spetterend après-ski feest. Bij een “normale” vereniging 
wordt zoiets verspreid over een week of 3 maar bij een dynamische 
vereniging als Docos past dit allemaal in één dag. En een dynamische 
dag was het! 
 Ik was zelf rond 1 uur ‘s middags aanwezig want ik moest nog 
even “gebriefed” worden door Sabrina. Ik was namelijk gevraagd (lees: 
gestrikt) om de diverse dagdelen te presenteren. Docos was al omge-
toverd tot een feestzaal met een hoog après-ski gehalte. 
Al snel kwamen de spelers voor de vriendschappelijke wedstrijden bin-
nendruppelen. Er waren 4 wedstrijden georganiseerd, Dames 1 (of be-
ter een combinatie van dames 1 en 2) speelde tegen US, Dames 3 tegen 
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Vriendenschaar, Jongens 3 tegen 
Pecos en Heren 1 tegen SKF. 
 In eerste instantie leek de 
opkomst van het dol-enthousiaste 
Docos publiek wat tegen te vallen 
maar hoe dichter het tegen eten-
stijd ging lopen des te drukker 
werd het. Na een aantal behoorli-
jke spannende wedstrijden viel de 

uitslag van 3 van de 4 wedstrijden in het voordeel van Docos uit.  
 Uiteraard waren de tegenstand-
ers, coaches en supporters uitgeno-
digd voor de maaltijd en de fees-
tavond. En het eten was dan ook meer 
dan de moeite waard om voor te bli-
jven! In no-time werd de zaal omge-
bouwd tot restaurant en waren de 
ouders van Sabrina, Marie-Thérèse en 
Jan, Ans en Ellen begonnen met het 
opzetten van het buffet (eerder op de 
dag waren de ouders van Yu Ling ook al druk bezig geweest). Het eten 
was thuis al voorbereid dus in een ommezien stonden er een aantal 
heerlijke soepen, boerenkool, hutspot en zuurkool, uiteraard met ge-
rookte worst, klaar. Er was gerekend op ongeveer 80 (!) personen. De 
maaltijd bleek een ware feestmaaltijd, neem dat maar van mij aan. 
 Dit alles bleek een uitstekende ondergrond voor het spetter-
ende après-ski feest. De muziek werd verzorgd door een heuse DJ. 
Een behoorlijk aantal feestvierders was ondertussen uitgedost met, 
skibril, moonboots, muts en andere ski attributen wat de feestvreugde 
alleen maar verhoogde. Ondertussen vloeiden de glühwein, shooters en 
andere alcoholische versnaperingen. Gedurende de hele dag waren er 

ook nog, door meisjes 1, loten verkocht en ‘s 
avonds om 10 uur werden de prijzen uitgereikt 
aan de gelukkige winnaars. 
 Om 1 uur kwam er dan echt een eind aan 
deze fantastische dag. De evenementen commis-
sie had weer een perfekt feest georganiseerd, 
bedankt!

Ron Goedman 
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De familie Hermsen op bezoek bij Docos 

Met 14 man waren we uitgenodigd 
door Paul van Putten namens de LBTC 
en SOVPTT Leiden om bij tafelten-
nisvereniging Docos te komen tafel-
tennissen, het leek ons een leuke er-
varing, omdat wij met z’n allen niet 
echt goed konden tafeltennissen. On-
der het genot van een kopje koffie, werd de indeling van de onderlinge 
competitie bekend gemaakt, er werd al snel ondekt, dat er wel heeeeel 

veeeel Hermsens aanwezig waren, maar 
ja die maken ook de gezelligheid. 
Het toernooi begon en we werden al snel 
belaagd door pingpongballen, tjonge 
jonge wat gaat dat allemaal snel, beetje 
te snel !!!! 
 Ik wil ook nog even melden dat er 
2 Hermsen in een soort trainingskamp 
hebben gezeten, maar in het echt is het 
toch anders dan een Atari tennisspel,  hé 

André en Henk Hermsen!!! 
 Al gauw werd bekend dat er 2 
spelers boven de rest van ons team 
uitstaken, n.l. Wim en Dick Hermsen, 
je kon aan hun tactiek en be-
hendigheid zien, dat ze wel vaker ge-
tafeltennist hadden, zij gingen ook 
met de prijs er vandoor. 
 Ik moet zeggen en dan spreek 

i k 
vanuit de hele groep “Hermsen&Co, 
dat het een geslaagde avond was en 
zeker voor herhaling vatbaar. Verder 
willen wij de catering bedanken voor 
de lekkere hapjes die klaar stonden. 

Tafeltennisaanvoerders 
D. Hermsen/ W. Hermsen 
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Jeugd
Op 2 februari zijn de afdelingskampioenschappen jeugd gespeeld in de 
Margriethal te Schiedam. Op een zeer vroeg tijdstip was Docos goed 
vertegenwoordigd met maar liefst eenentwintig spelers/speelsters. 
Alle jongens moesten al om half tien beginnen en de meiden mochten 
uitslapen, want die begonnen pas om half twaalf. Op sportief gebied 
waren de prestaties zeer variërend, alleen vielen de prestaties van 
Tim, Thomas, Shanti en Edina op! Zij wisten allemaal in de finale te 
komen. Tim, Thomas en Shanti wisten alledrie hun finale te winnen en 
met de eerste prijs er vandoor te gaan. Edina kon haar finale helaas 
niet winnen, maar allen kunnen terugkijken op een goed toernooi. 

Edwin begon heel zenuwachtig aan zijn eerste ronde (wèl met twee 3-0 
winstpartijen), omdat hij op de poule-lijst al zag dat hij tegen een 
tegenstander waar hij vele malen eerder tegen gespeeld had, maar nog 
nooit van had gewonnen, moest spelen... Tot nu toe..... Na 2-0 achter 
gestaan te hebben wist hij deze partij nog in winst om te zetten. Dit 
zelfde truukje haalde hij hierna in de vervolgronde nóg een keer uit, 
wederom tegen een tegenstander waar hij 'wel eens' van had gewon-
nen, maar nóg vaker verloren. Uiteindelijk kwam Edwin hierdoor ver in 
de hoofdronde en wel tot in de halve finale waar hij strandde op de 
uiteindelijke winnaar (een noppenspeler) van het toernooi in zijn licen-
tie. 

Joris begon wat stroef (tja, het was immers nog vroeg... had een 
beetje hoofdpijn en wie weet wat nog meer), maar won wel de eerste 
game van zijn eerste partij. Hierna stoomde hij gelijk door naar de 
overwinning. Hierna kwam hij zijn poule goed door, maar verloor helaas 
net aan van Martijn van Dijk van de Treffers (R). 

Max lijkt af en toe wat masochistisch ingesteld... In een mum van tijd 
2-0 achter en tegen zichzelf spelend (terwijl zijn tegenstander ei-
genlijk Dennis van der Burg was). Tòch wist hij deze partij nog te win-
nen! Hierna ging Max beter spelen en wist zijn poule door te komen. 
Hij won ook nog van Eric Olieman, maar verloor helaas nèt aan van Lars 
Huizinga in een goede partij. Hier werd Max tweede mee in zijn poule, 

Afdelingskampioenschappen
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wat hem een tussenronde opleverde tegen Semir Korac. In het begin 
kon Max goed het spel van Semir ontregelen en zelf lekker veel druk 
te zetten, maar uiteindelijk vond Max hier ‘zijn' Waterloo. 

Tjerk heeft na zijn invalbeurt vorige week zaterdag in het eerste 
team deze vorm vast weten te houden. De poulefase ging vrij vlot en al 
gauw kwam hij verderop en wist helemaal de halve finale van de hoof-
dronde te bereiken. Helaas... Dit was tevens waar hij uit het toernooi 
werd geslagen. 

Opvallende resultaten Docos-Jeugd 
Tim Schüller   Jongens Kadetten C/D     Troostronde 1e plaats  
Thomas Bruijning    Jongens Pup/Welpen A/B  Troostronde  1e Plaats  
Edina Bibuljica  Meisjes Pup/Welpen A/B  Troostronde  2e Plaats  
Shanti Balak   Meisjes Pup/Welpen C/D  Troostronde  1e Plaats  

Docos was vertegenwoordigd met zoveel spelers/speelsters dat ik he-
laas niet iedereen heb kunnen zien spelen en nog niet alle resultaten 
precies gehoord heb. Wat ik zeker weet is dat Docos kan terugkijken 
op een zeer geslaagd toernooi! 

Peter Milikan 

Senioren
Op zondag 3 februari waren de afdelingskampioenschappen voor de 
senioren. Docos was met maar liefst 20 deelnemers vertegenwoordigd. 
Er werd zowel geenkeld als gedubbeld en vooral in de dubbel was Docos 
succesvol: Peter Milikan haalde met Robert Pont de halve finale dubbel 
E. Het doorgewinterde duo Jaap vergouwe, John Tenderloo haalden 
zelfs de finale dubbel E.  
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Meisjes Kampioensgroep      
KONINGSLUST 1                     1-  9  
DOCOS-WOLKYSHOP.NL 1      1-  6  
AVANTI 1                            1-  5  
NEVER DESPAIR 1            1-  5  
ATC NIJMEGEN 1             1-  4  
DESTATEC 1                  1-  1  
HOTAK '68 1                 0-  0  
TORENSTAD 1                 0-  0   

Jongens LANDELIJK A GROEP 2 
SCYLLA 1                    1-  7  
DOCOS-WOLKYSHOP.NL 1       1-  6  
DE TREFFERS (R) 1           1-  4  
TCB 1                       1-  3  
FLASH 1                     0-  0  
SPIRIT 1                    0-  0   

KLASSE 1C            
Vriendenschaar 1            1- 10   
Taverzo 3                   1-  8   
Pecos 1                     1-  6   
Docos 2                     1-  4   
BOK 1                       1-  2   
St H/Tsb 4                  1-  0   

KLASSE 1D            
Taverzo 4                   1-  8   
Docos 3                     1-  7   
Reflex 1                    1-  7   
De Salamanders 2            1-  3   
St H/Tsb 3                  1-  3   
De Treffers (R) 3           1-  2  

KLASSE 4C            
BOK 2                      1-  7   
Docos 4                    1-  7   
Attc-freepack 4            1-  5   
TZM 2                      1-  5   
Avanti 6                   1-  3   
Vriendenschaar 3           1-  3   

KLASSE 4A            
Reflex 2                   1-  7   
Docos 5                    1-  5   
Doing 3                    1-  5   
Taverzo 7                  1-  5   
Tov 4                       1-  5   
Svn 4                       1-  3   

PUPILLEN CB          
TZM 5                      1- 10   
Reflex 4                   1-  9   
Docos/Bubbeljungle 6     1-  7   
St H/Tsb 6                 1-  3   
Play Fair 4                1-  1   
Avanti 7                   1-  0   

PUPILLEN DA          
De Salamanders 5           1-  7   
Tov 6                       1-  6   
Avanti 9                   1-  4   
Attc-freepack 8            1-  3   
Docos/Bubbeljungle 7     0-  0   

PUPILLEN DC          
Togb 3                     1-  7   
Avanti 10                  1-  6   
Dhc 11                     1-  4   
Docos/Bubbeljungle 8     1-  3   
Salamanders 6              0-  0   

Jeugdstanden
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Zaterdag 26 januari 2008 was het dan eindelijk zover. De competitie 
voor de jeugd ging van start. Onze jongens van Docos/Wolkyshop.nl
Jongens 1 mochten aantreden tegen hun eerste tegenstander, De 
Treffers (R) 1. 
 Voor deze eerste wedstrijd waren er aan onze kant wat per-
sonele problemen omdat Joris nu lekker in een huisje van Center Parcs 
op vakantie is. Met zijn tweeën dan maar? Nou nee, dat is geen optie. 
Invaller? Okee, maar wie? De meesten moeten ook tegelijk spelen. 
Docos J2 moest om 11.00 uur uit spelen bij Pecos en Tjerk wilde graag 
invallen, ondanks dat dit maar liefst 4 niveaus hoger is dan wat hij zelf 
speelt (voor de rekenaars onder ons... Tjerk speelt 1e klasse samen 
met Matthijs & Johan). Zo gezegd, zo gedaan. Tjerk was keurig op tijd 
aanwezig.
 Max begon aan een stroeve partij die hij met 3-1 wist te winnen 
van Ruud Vork. Vervolgens mocht Peter aantreden en die bracht ons op 
2-0 door van Sven van Egmond (ook met 3-1) te winnen. Afijn, Tjerk: 
Jouw beurt! Zoals je waarschijnlijk al zult raden stond Tjerk stijf van 
de zenuwen, maar hij wist wel een goede eerste game neer te zetten 
tegen Martijn van Dijk; 10-12 verlies. Ondanks het goede tegenstrib-
belen van Tjerk zette Martijn hem resoluut aan de kant met 0-3. Ge-
woon een gebrek aan ervaring en die zenuwen... Tja, begrijpelijk. 
 Na de dubbel verloor Peter helaas in vijven van Ruud en Max won 
in vieren van Martijn. Tjerk had al een goede eerste game net neer-
gezet en dat smaakte naar meer, maar hij moest tegen Sven. Tjerk 
kwam al vrij vlotjes met 0-2 achter en in de derde game ook nog eens 
met 5-10 toen van de kant (de van Harm Elferink geleende kreet) "De 
dood of de gladiolen" klonk. En het werden DE GLADIOLEN!!! Tjerk 
wist deze game met 12-10 te winnen en in de vierde game was Sven een 
beetje de weg kwijt en dus 2-2. De vijfde game was zeer spannend, 
maar door op de beslissende momenten lef te tonen (en te openen) won 
Tjerk met 13-11!!! TOP Tjerk. Gefeliciteerd! 
 Peter mocht als laatste spelen in een geheel lege zaal..... Nie-
mand verder aanwezig en dus heel moeilijk om nog enige motivatie te 
vinden. Hij heeft het zeker wel geprobeerd, maar het ging gewoon niet 
en het netje was 'm ook niet bepaald gunstig gezind. 1-3 verlies. Maar 
overall was de uitslag wel positief: 6-4 winst!

Docos/Wolkyshop.nl Jongens 1 
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Bestuur Docos 
Wim Vreeburg: 
Voorzitter
voorzitter@docos.info 
Grotiuslaan 33  
2353 BS Leiderdorp  
tel. 071-5892931 

Nadia Huizer: 
Secretaris
secretaris@docos.info
Joseph Haydnlaan 84  
2324 AV Leiden  
tel. 071-5769835 

Ferry Veijgen: 
Penningmeester 
penningmeester@docos.info 
Luchtmansplein 31  
2332 PR Leiden  
tel. 06-14324323  

Sebastiaan Veijgen: 
Jeugdzaken, wedstrijdsecretaris 
jeugd en training
jeugdzaken@docos.info 
training@docos.info 
Luchtmansplein 31  
2332 PR Leiden  
tel. 06-40256097  

Sheila Tol:
Topsport

wss-landelijk@docos.info
Rozenstraat 47  
2406 BJ Alphen aan den Rijn  
tel. 06-52438259 

Paul Kasteleyn: 
wedstrijdsecretaris senioren 
communicatie@docos.info 
Beekforel 62 
2318 MC Leiden 
tel. 06-48467495  

Steven van den Berg: 
Reclame & sponsoring 
sponsoring@docos.info
Michiel de Ruijterstraat 40 
2182 XP Hillegom 
tel. 06-28761929 

Ria van Cassel:
Barbeheer
barbeheer@docos.info
Carneoolstraat 10
2332 KB Leiden  
tel. 071-5790792 

Sabrina Mac Mootry: 
Evenementen 
evenementen@docos.info
Michiel de Ruijterstraat 40 
2182 XP Hillegom 
tel. 06-14266672  

Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624 
Jeugd recreatie: € 20,25   Jeugd competitie: € 24,25 per kwartaal 
Senioren recreatie:  € 28,25 Senioren competitie: € 35,00 per kwartaal 
Sport overdag: € 21,25 per kwartaal of € 2,50 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 achter de bar 
verkrijgbaar.


