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Van de voorzitter
Waarmee te beginnen … er is zoveel … Toch maar met het Huis van de Sport. 
Het zal niemand ontgaan zijn, dat de gemeenteraad met het besluit tot 
stoppen van B&W akkoord is gegaan. Met heel veel moeite, dat weer wel. 

B&W hebben ten onrechte in okto-
ber 2010 de Europese aanbesteding 
ingetrokken, daarna constateert een 
onderzoekscommissie echter dat er 
een tekort op het project dreigt te 
ontstaan van 20 miljoen, bouwbedrijven 
tonen daarna aan dat dit tekort niet 
nodig is, maar in februari brokkelt de 
steun af en in april stemt de Raad in 
met de definitieve afgelasting. Dat 
betekent dat alle sportverenigingen in 
de Mors terug naar af zijn. Alle vereni-
gingen, niet alleen Docos Tafeltennis, 

vallen nu terug op een accommodatie met onderhoudsproblemen. Een eerste 
reactie kan zijn, dat wij als Docos goed en ruim zitten in ons Oude Posthuis. 
Maar we hebben twee problemen. Het achterstallige onderhoud is groot en 
nog lastiger is het tweede probleem. De gemeente gaat nu terug naar hun 
allereerste plan. Op het terrein van de Steenopslag en op het daarnaast 
gelegen terrein van Docos Tafeltennis wil men gaan bouwen. Als bestuur zul-
len we daarom koersen naar een eerste overleg met de wethouder over deze 
nieuwe situatie. Ook dit: Wordt Vervolgd.

Zestig jaar Docos Tafeltennis, een krasse knar. Iedereen gefeliciteerd! Re-
den voor enkele feestjes. Op zaterdag 14 mei zijn de jeugdleden met enkele 
begeleiders en ouders naar de wereldkampioenschappen Tafeltennis in Rot-
terdam gegaan. Daarover op een andere plek meer aandacht. Op zaterdag 28 
mei vieren we dit met seniorleden en oud leden op een gezamenlijke reünie 
vergezeld van een tafeltennistoernooi. En daarna voor alle leden op zaterdag 
25 juni een feestavond met een professionele band en een bijna professio-
nele Docos band. Hou de aanstaande berichten hierover in de gaten. Boven-
dien is de Docos historie dit jaar herschreven in een Jubileumboek. Tien 
jaar gelden is de eerste vijftig jaar uitgebreid vastgelegd. Naast nieuwe 
teksten zijn er ook allerlei foto’s. Elk lid kan vanaf 28 mei een exemplaar 
in ontvangst nemen als persoonlijk cadeau bij de zestigste verjaardag van 
Docos Tafeltennis.



3 Docos

Dinsdag 21 juni vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. 
We starten om 20:00 uur. Je komst stellen we zeer op prijs. De verdere 
stukken daarvoor zullen digitaal toegestuurd worden. Heb je jouw mailadres 
het laatste jaar veranderd en nog niet doorgegeven … meldt dit dan aan de 
secretaris. Heb je geen mailadres … we zullen zorgen voor een paar afge-
drukte exemplaren. Kortom in mei en juni zijn er nog volop Docos evenemen-
ten waaronder ook, met dank aan Ferry en Sebastiaan, het Groot Rijnlands 
Toernooi. Tot ziens in juni!

Reageren: voorzitter@docos.info 
Wim Vreeburg

Mixdubbeltoernooi 10 april 2011 Poule A

Heyhey, als de gelukkige winnaars mochten wij een stukje schrijven voor het 
clubblad van Docos. Of WIJ daar nu zo gelukkig mee waren, maar afijn daar 
gaan we dan…

Zelf ben ik natuurlijk een ex-Docosser, dus als er dan een leuk toernooitje 
bij m’n oude cluppie gehouden wordt, ben ik natuurlijk van de partij. Daarbij 
zijn mixdubbeltoernooien zeldzaam in Nederland, dus alle reden om naar 
Leiden te toeven! Op de heenweg reed ook Marlotte Staps nog mee en die 
probeerde samen met Tim de chauffeur over te halen om naar Scheveningen 
te rijden, ‘want het is toch zo’n mooi weer’. Maar goed, we hebben ons niet 
gek laten maken! Hoewel ik bij Docos heb gespeeld, heb ik het toch weer ge-
presteerd om fout te rijden dus we kwamen iets later dan gepland aan, maar 
dat mocht de pret niet drukken! 

We begonnen onze partij tegen ex-teamgenootje Nadia met haar dubbel-
partner Peter. Zij pakten het slim aan en schoven elke bal met superbackspin 
(in mijn beleving dan) naar mij toe wat een paar fouten van mij opleverde en 
wat geïrriteerde blikken van Tim. Vervolgens moesten we alleen nog capitule-
ren tegen Jacco en Jessica die de bal keurig op tafel hielden terwijl ze ons 
maar lieten doormodderen met fouten maken (heel vals hoor :-). De rest van 
de poulewedstrijden werd gewonnen en we werden tweede. Daarna mochten 
we het opnemen tegen het hooggeplaatste koppel Tycho Dekkers/Renate 
Guitjens. De eerste twee games gingen vrij snel naar ons toe, maar vervol-
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gens konden we in de derde game niet doordrukken. Ook de vierde game ging 
naar het koppel van boven de rivieren, maar in de vijfde game gingen we toch 
met de winst aan de haal. In de finale kregen we alsnog Jacco en Jessica als 
tegenstanders, maar nu wisten we met 3-0 aan het langste eind te trekken 
en een stel bekers mee naar Zuid-Limburg te nemen.

Al met al was het weer een leuk dagje en heb ik mijn oude teamgenootjes 
weer kunnen zien. Ook de organisatie is soepel verlopen. Als spelers heb-
ben we weinig stilgezeten en konden we ook lekker veel wedstrijden spelen. 
Hulde aan de organisatie! Ik zou graag willen zeggen ‘tot volgend jaar’ maar 
helaas zit ik dan waarschijnlijk in het buitenland voor mijn studie. Bij deze 
kan ik wel Tim aanbieden als potentiële dubbelpartner voor wie wil…

Groetjes,

Sandra & Tim

Poule B
10 april was het weer tijd voor het jaarlijkse mixdubbel toernooi bij Docos. 
Wij, Frank en Marise, dubbelden samen. In de competitie gaat dit regelma-
tig niet zo soepel, dus we hadden ons al voorbereid op veel verliespartijen. 
Er was nog wel hoop, want Frank beweert altijd dat hij op zondagochtend de 
sterren van de hemel speelt, dus vandaag mocht hij dat bewijzen.

Toen we de poule indeling zagen wisten we het dat het moeilijk, maar niet 
onmogelijk zou worden om wat partijen te winnen. We mochten starten te-
gen Willemien en John. Marise was erop gebrand om haar zus/teamgenoot te 
verslaan, en Frank wilde graag laten zien hoe goed hij is op zondag. Na vijf 
games wisten wij deze partij dan ook te winnen. 
Tegen Tjerk en Edina verliep het iets minder vlekkeloos. Er lagen wel kan-
sen, maar aan het eind van de pot trokken Tjerk en Edina aan het langste 
eind. Dit was meer het gebruikelijk scenario zoals we ook gewend zijn in de 
competitie. 

De volgende tegenstanders waren Marlotte en Michel. Op zaterdag hadden 
Marise en Marlotte ook al tegen elkaar gespeeld, waar Marlotte met een 
minimaal verschil wist te winnen. Tijd voor revanche dus! Na de eerste game 
dik verloren te hebben, waren de volgende drie voor ons. De tweede overwin-
ning was een feit. Frank begon gelijk te krijgen dat hij op zondag ochtend 
beter is dan op vrijdagavond!
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De volgende twee wedstrijden, tegen Sylvia/Bart en Esther/Patrick le-
verden niet erg veel problemen op. Met vier gewonnen partijen werden wij 
eerste in poule B1. Zouden we dan toch een topdubbel zijn?

In de kruisfinales mochten we het opnemen tegen Esther en Ruud, zij waren 
tweede in poule B2. Dit bleek toch een stuk lastiger dan onze poule wed-
strijden en we verloren helaas. Bleef de wedstrijd om de 3e/4e plek over, 
tegen Marjan en Martijn. Fanatiek werd er gestreden om de felbegeerde 
derde plek. Deze wedstrijd werd beslist in ons voordeel, zodat er een beker 
mee naar huis genomen kon worden. Kortom, ik denk dat we voortaan maar op 
zondagochtend competitie moeten spelen in plaats van op de vrijdag!

Groetjes,

Frank en Marise

B/C jeugdranglijst-toernooi in Aalsmeer 
op 21 mei 2011

Docos wordt op deze dag vertegenwoordigd door Thije van Es,  Mischa de 
Zwart en Michael Bultema.
Omdat Michael pas om 11.30 uur hoeft te beginnen, missen we het begin met 
Thije en Mischa. Zij moeten al om 9.30 uur beginnen.
Helaas raakt Thije geblesseerd (een verzwikte enkel) en moet opgeven.
Hij heeft alles verloren.
Mischa wint en verliest en wordt tenslotte 3e in zijn poul, door naar het 
Troost-toernooi.
Michael mag in zijn poul als 1e beginnen tegen Jeffrey Vonk (SKF)Na een 
aantal weken niet meer te hebben gespeeld is het weer even wennen.
Michael verliest alle 3 de sets: 3-11/9-11 en 9-11
2e partij: Tegen Rami Aljibouri (Entac) begint het goed met 11-6.
De 2e set wordt door Michael nipt verloren met 10-12.
De 3e en 4e set zijn in het voordeel van Rami: 11-4 en 11-8.

Als laatste tegenstander Willem Shi (Amsterdam ‘78).
Ook deze wedstrijd kan Michael niet in zijn voordeel afsluiten: 2-11/6-11 en 
9-11.
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Michael wordt 4e in zijn poul en is ook door naar het Troost-toernooi.
 Het lot is zowel Mischa als Michael goed gezind, beiden starten in de 1/8 
finale.
Helaas staat Mischa aan de andere kant van de zaal. Hij speelt tegen Rami 
Aljibouri (Entac) en wint zijn wedstrijd met 3-2. Hij is door naar de kwart 
finale.
Michael speelt tegen Thomas Pennings (Never Despair).
Michael is inmiddels helemaal opgewarmd en wint met 3-1 :11-9/16-14/8-11 
en 11-4. Ook door naar de kwart finale.

Wederom staat Mischa te ver weg. Hij mag de kwart finale spelen tegen 
Remco Bosman (Limmen). Overtuigend gewonnen door Mischa met 3-0.
Michael heeft het iets moeilijker tegen Marlon vd Waal (FVT) en heeft 5 
sets nodig om te winnen: 11-9/11-8/5-11/8-11 en 11-8.
Zowel Mischa als Michael naar de halve finale.
Gelukkig spelen ze vlak bij elkaar en kan ik beide jongens volgen.
Mischa speelt tegen Alex Oppeneer (Salamanders)
Een spannende wedstrijd met hele mooie, soms onverwachte, punten: 11-
4/11-7 en 11-5
Yes, Mischa staat in de Troostfinale.

Michael treft als tegenstander Jof-
frey van Meel (ODT)
Michael heeft een moeilijke start en 
komt op 2-0 achterstand.
Maar hij herstelt prima en komt terug 
tot 2-2.
De 5e set is zeer spannend. De drup-
pels zweet vliegen in het rond.
Het gaat tenslotte om een plaats in de 
Troost-finale.
Uiteindelijk moet Michael zich gewon-
nen geven met de stand 13-15.
Helaas, voor Michael stopt dit toernooi 
met een mooie 3e plaats.
Mischa mag het nu opnemen tegen 
Joffrey van Meel. De altijd goedlachse 
Mischa maakt korte meten met Jof-
frey: 11-1/11-5 en 11-7.

Annelies Bultema

Mischa, gefeliciteerd met je 
1e plaats, en Michael met je 3e 
plaats
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Verslag van de Algemene ledenvergadering 
van Docos tafeltennis 

gehouden op maandag 21 juni 2010

Aanwezig: 
Ron Goedman, Cor Prins, Ite Christiaans, Nico van Wijk, Sam Anes, Sophie 
Duindam, Nico van Cassel, Wim van Stigt, Henk Huijing, Frank Lequin, Remco 
Bruijne, Yolanda Bloemen, Wim Jägers, Astrid Hinrichs, Joop Uiterdijk, Max 
Verberg, Annelies Bultema, Matthijs Apperloo, Manfred Vastenburg, Melissa 
de Bruin, Ronald Nieboer, Fadil Bibuljica, Hans Rijsbergen, Cees Taams, Jan 
Dorrepaal, Gert-Michiel de Niet, Wim Vreeburg, Ria van Cassel, Sebastiaan 
Veijgen, Ferry Veijgen en Nadia Huizer

Afwezig met kennisgeving: Piet van der Staak

1. Opening
Voorzitter Wim Vreeburg heet alle leden, ereleden en speciaal de erevoor-
zitter van harte  welkom op de Algemene Ledenvergadering. 
Een jubileum voor de erevoorzitter want hij is 10 keer zelf aanwezig ge-
weest als voorzitter en 40 keer als erevoorzitter.
Voorzitter geeft aan voor de 4e keer een ALV te openen. Nico van Cassel 
heeft de ALV 59 keer meegemaakt. 
Dit jaar is de ALV eenmalig op de maandagavond i.v.m. de voetbalwedstrijd 
van het Nederlands elftal op donderdag 24 juni.

Voorzitter biedt zijn excuses aan voor het niet uitbrengen van het clubblad 
met daarin alle stukken voor de ALV. Dit is gekomen door een miscommuni-
catie. Alsnog zijn alle stukken verzonden via de mail. Aan de agenda wordt 
nog een punt toegevoegd, namelijk het verdelen van het positief resultaat 
2009-2010.

2. Mededelingen
Remco Bruijne zal rond 21.00 uur aanwezig zijn op de ledenvergadering.

3. Verslag ALV juli 2009
Tekstuele aanpassingen zijn bij de voorzitter bekend en worden aange-
bracht.
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Frank Lequin: in het verslag staat dat er een rooster geplaatst zou worden 
met de data van aftredende/herkiesbare bestuursleden. Deze is in het club-
blad geplaatst.

Ite Christiaans: wordt in het verslag Ite Prins genoemd, moet aangepast 
worden in Christiaans.

Wim van Stigt: contract van het clubgebouw wordt iedere 5 jaar verlengd, 
hoe gaat dat nu met de nieuwbouw in zicht? Antwoord: Het contract is ver-
lengd tot 2014.

Sophie Duindam: In het financieel verslag is besloten het reserveringsgeld 
een bepaalde bestemming te geven. Geldt dit ook voor 2010? Antwoord: 
Wordt besproken bij toegevoegd agendapunt.

Frank Lequin: We hebben afgesproken te protesteren tegen de NTTB-ver-
hoging is dat ook gebeurd? 
Antwoord: Ferry heeft in de bondsraad tegen de verhoging gestemd maar 
was hierbij de enige en dus in de minderheid.

Wim van Stigt: In het verslag staat dat het dak gerepareerd is door nieuwe pla-
ten erop te leggen. Maar er zijn ook nog allerlei uitlaten vervangen op het dak.

Gert-Michiel de Niet: Heeft de gemeente subsidie gegeven voor het aan-
schaffen van de AED.
Antwoord: Nee, AED moet door de verenigingen zelf bekostigd worden.

4. Het jaarverslag 
De voorzitter geeft aan dat er een aantal gunstige punten zijn, wat wissel-
vallige punten en wat minder gunstige punten.

Gunstig:
1  AED aanschaf
2  AED cursus gevolgd door 22 leden
3  Onderhoud bar en gebouw verloopt prima
4  Leden behoud en werving gaat goed

Wisselvallig:
4   alle trainingen lopen goed behalve de TOP-trainingen, deze komen niet van 

de grond
5  trainerswisselingen
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Niet gunstig:
6  wegvallen van het 1e herenteam m.u.v. Max Verberg
7  wegvallen van het 1e damesteam m.u.v. Nadia Huizer
8  continuiteit van het clubblad
9  het wegvallen van de sponsorcommissie

In het jaarverslag is geen stukje verschenen over de jeugdcompetitie, maar 
daarin is wel goed gespeeld. Er zijn dit jaar ook weer clubkampioenschappen 
gespeeld.

Wim Jägers: Hoeveel leden hebben we op dit moment? 
220 leden. We hebben een bonus van 150 euro van de NTTB gehad vanwege 
een groei van 30 leden in het afgelopen jaar.

Sophie Duindam: Bij het overzicht van competitiespelende teams moeten de 
jaartallen worden aangepast.

Wim Jägers: Draait het NAS-systeem goed? 
Antwoord: 1e helft van de competitie ging heel goed, 2e helft van de compe-
titie had een wat moeizame start maar na bijsturing is dat ook goed gegaan. 
De briefjes moeten ook nog steeds opgestuurd worden. 
Uitslagen direct bij Docos in NAS invoeren.

Wim Jägers: AED cursus was prima, maar tijdens de cursus bleek dat niet 
iedereen capabel genoeg is om hiermee te werken. Graag dit aan de persoon 
in kwestie doorgeven. 
Antwoord: Ieder jaar zal er een vervolgcursus AED worden gegeven.

5. Financieel Jaarverslag

Balans
Wim van Stigt: defibrillator is niet opgenomen in de inventarislijst. 
Antwoord: Hij is nog niet officieel geschonken aan de club door de club van 
50. Afschrijvingstermijn is 5 jaar.

Wim van Stigt: Mooie groei van de renterekening hoe is dat te verklaren van 
25.000 naar 34.000 euro?. 
Antwoord: Vorig jaar nog een openstaande crediteuren van 3000 euro. We 
maken veel omzet en hebben geen schulden, geen grote uitgaven in de inven-
taris.
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Wim van Stigt: op de inventarislijst staat alles bijna op 0. Moet er geen 
reservering gemaakt worden voor de inventaris? Antwoord: Nee dat is niet 
nodig we verwachten geen grote uitgaven.

Gert-Michiel de Niet: Hoe zit het met de vloer in de speelzaal? Wanneer 
wordt deze vervangen? 
Antwoord: Is lastig ivm de verhuizing in 4 à 5 jaar. Deze vloer houden we en 
proberen we steeds met kleine stukjes te repareren. Een nieuwe vloer kost 
al gauw 50.000 euro.

Resultatenrekening
Wim van Stigt vraagt hoe de kosten van de trainers in de administratie zijn 
opgenomen. 
Antwoord: Docos heeft geen betaalde trainers in dienst. Trainers krijgen 
een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast ontvangen zij enkele materialen. 
Reiskosten naar uitwedstrijden en toernooien worden vergoed tot maximaal 
de wettelijke vergoedingen.

Wim Jägers: Ooit hebben we afgesproken dat de inkoopwaarde de helft 
moet zijn van de omzetwaarde. In theorie zouden dan de prijzen naar bene-
den kunnen. 
Ria geeft aan nu wel eens geluk te hebben met bepaalde inkoopprijzen, maar 
daar kan je niet altijd van uitgaan.

Max Verberg: Hoe vaak worden de kantineprijzen verhoogd? 
Antwoord: Afhankelijk van het soort product en hoe de prijzen daarvan in 
de winkel omhoog gaan.

Sophie Duindam: Gas/water/licht-post is enorm gestegen, mag de thermo-
staat dan in de zaal wat naar beneden, het is altijd zo warm? 
Antwoord: Hij staat ingesteld op 18 graden. Controleer of hij ook 18 aan-
geeft op het moment dat het zo warm is.

Sophie Duindam: Post kantoorartikelen is erg hoog? 
Antwoord: Een deel daarvan zijn toners en deze kosten moeten eigenlijk 
naar het clubblad toe. Dit zal een verschuiving van 400 euro zijn.

Sophie Duindam: Zijn de postzegelkosten omhoog gegaan? 
Antwoord: Dit komt omdat de rekeningen nu ook over de post worden ver-
stuurd.
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Gert-Michiel de Niet: Is het mogelijk om het schafeltennistoernooi naar 
Docos te halen. 
Antwoord: Dit kunnen we verder bespreken bij het agendapunt 60-jarig 
jubileum Docos.

Sophie Duindam: Op de inventarislijst staat de robotrestwaarde op een 
boekwaarde van 0. 
Antwoord: De residuwaarden worden op 0 gezet, in 2008 is hij helemaal 
afgeschreven.

Reserveringen
Vorig jaar is besloten het resultaat van 4000 euro te verdelen over drie 
posten namelijk 1500 voor de tafels, 1000 voor het onderhoud en 1000 voor 
het jubileum. 
Dit is ook als richtlijn genomen voor dit jaar.  Het is de bedoeling dat de 
ALV ieder jaar opnieuw toestemming geeft waarover het resultaat verdeeld 
kan worden. Dit jaar is de verdeling hetzelfde als vorig jaar met een extra 
bedrag van 839 euro dat aan het eigen vermogen wordt toegevoegd.

Sophie Duindam: Komt de defibrillator volgend jaar ook bij het eigen vermogen? 
Antwoord: 1600 euro wordt over een periode van 5 jaar afgeschreven.

6. Verslag kascommissie
Jan Dorrepaal leest verslag van de kascommissie voor en vraagt aan de 
ALV om het bestuur décharge te verlenen. De ALV gaat unaniem akkoord. 
Matthijs Apperloo is toegetreden tot de commissie Financiën en heeft een 
goede bijdrage geleverd aan de financiële administratie.

7. Benoeming bestuursleden 
Wim Vreeburg en Nadia Huizer zijn beiden aftredend dit jaar. Wim Vreeburg 
stelt zich nog 2 jaar beschikbaar als voorzitter. Nadia Huizer legt haar functie 
als secretaris na 4 jaar neer en zal worden opgevolgd door Yolanda Bloemen. 
Astrid Hinrichs zal als redacteur van de Looping Driver aan de slag gaan.
Wim spreekt Nadia toe en dankt haar voor haar 4 jaar inzet voor Docos. 
Toen ze samen 4 jaar geleden begonnen als bestuurslid moesten ze nog aan 
elkaar voorgesteld worden maar de klik was er meteen hieruit volgde een 
prettige samenwerking. 
Een mooie bos bloemen wordt overhandigd.

Na de pauze neemt Yolanda Bloemen achter de bestuurstafel de plaats in 
van Nadia Huizer.
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8. Jubileum: 60 jaar Docos in 2011
Voorzitter polst de vergadering wat de wensen hieromtrent zijn. Er komen 
meerdere reacties.

Gert-Michiel de Niet oppert de mogelijkheid van een schafeltenniskampioen-
schap. Hij geeft uitleg over de opzet van schafeltennis: een combinatie van 
tafeltennis en schaken. 

Frank Lequin attendeert op het WK-tafeltennis dat van 8-15 mei in Rotter-
dam gehouden wordt.

Manfred Vastenburg noemt het organiseren van een demonstratiewedstrijd 
met topspelers bij Docos als een mogelijkheid.

Wim van Stigt zou graag zien dat het jubileumboek in verband met het 
60-jarig bestaan van Docos geactualiseerd wordt. 

Nico van Cassel noemt een oud-ledentoernooi als optie. 

Voorzitter vraagt vervolgens wie van de leden zouden willen meewerken aan 
de organisatie van verschillende jubileumactiviteiten. Max Verberg, Melissa 
de Bruin, Gert-Michiel de Niet (voor schafeltennis), Nico van Cassel en Wim 
van Stigt (jubileumboek en oud-ledentoernooi) zijn daartoe bereid. 

9. Huldiging kampioensteams. 
Wanneer moet huldiging plaatsvinden? 

Sam Anes: op speelavond zelf. Dit echter alleen mogelijk als teams thuis 
kampioen worden (huldiging door bestuursleden en/of Ron Goedman). Indien 
teams elders kampioen worden zijn Cor Prins, Nico van Cassel, Gert-Michiel 
de Niet, Ron Goedman op zich wel bereid te rijden. 
Als alternatieve mogelijkheid wordt genoemd de huldiging op aansluitende 
speelavond te laten plaatsvinden. 

Max Verberg vindt huldiging elders overdreven. 

Matthijs Apperloo sluit zich hierbij aan. Misschien wel nuttig dit bij jeugd-
teams te doen. 

Conclusie van Ron Goedman: huldiging op eerstvolgende thuiswedstrijd, ten-
zij het de laatste wedstrijd is. 
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10. Ontruimingsplan / oefening.
Door brandweer verplicht. Conceptplan komt in het najaar. Besloten moet 
worden of ontruiming alleen bij training gebeurt of ook bij competitie.

Sam Anes: hoe vaak per jaar moet zo’n ontruiming plaatsvinden? Antwoord: 
minimaal 1 keer per jaar. Komend seizoen zal er 1 maal een ontruiming aange-
kondigd plaatsvinden en 1 maal onaangekondigd. 

Hans Rijsbergen: door wie wordt dit gecontroleerd? Hij vindt dergelijke 
oefeningen onzin. 

Matthijs Apperloo wil juist dat ontruiming vaker plaatsvindt, anders maken 
niet alle leden er een mee. 

Cor Prins: de hekken voor de deur (achterzijde) moeten verwijderd worden; 
staan in de weg bij noodsituaties.

Wim Jagers verzoekt de ontruiming in de zomer te doen plaats vinden, 
anders is het koud. 

Hans Rijsbergen oppert de ontruiming tijdens het sportcafé te organiseren. 
Gert-Michiel de Niet: is er een bedrijfshulpverlener bij ontruiming aanwe-
zig?

Geïnventariseerd wordt wie een bedrijfshulpverleningsdiploma hebben. Dit 
zijn Ronald Nieboer, Sam Anes, Gert-Michiel de Niet. Fadil Bibluljica wil dit 
diploma ook behalen.

Fadil merkt op dat er geen verzamelpunt is aangegeven. Zo’n punt moet in 
verband met ontruiming aangegeven worden.

Ronald Nieboer: ontruiming moet onverwacht zijn. 

Manfred Vastenburg wijst op noodzaak van inventarisatie welke leden het 
eerdergenoemde diploma hebben en op de noodzaak te bekijken of het ont-
ruimingsplan voldoet.

11. Beleidsvoornemens
(Zie notitie Doelstellingen beleidsplan Docos 2010-2011)
Voorzitter benadrukt dat het bij de doelstellingen gaat om haalbaarheid 
versus ambitie
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Sophie Duindam: punt 3D van de beleidsvoornemens (over Sport overdag): 
deelnemers aan Sport overdag zijn niet allemaal leden; maar dit is wel de 
ambitie. Ferrie Veijgen: het merendeel is inmiddels lid. 

Sophie Duindam: (punt 4B), op welke datum is het jubileum in 2011? Ant-
woord: de officiële datum is 1 mei. Viering kan plaats vinden in mei of juni. 

Sophie Duindam: doelstelling (6D) is het opleiden van twee trainers; is dit 
bedoeld per jaar en op welk niveau. Antwoord: Ja, per jaar en dan gaat het 
om trainer 2 of 3.

Frank Lequin: (betreft doelstelling 1A, de selectietraining): selectietraining 
bestaat uit 14 spelers. Echter, zegt Frank: inzet, motivatie en niveau zijn 
voor het welslagen van deze training voorwaarden. Er is meer nodig dan sim-
pelweg 14 spelers uitnodigen. De training op maandag is niet zo goed, heeft 
Frank geconstateerd. 

Max Verberg: training op donderdag loopt beter. 

Frank Lequin: de 4 volgende punten van doelstelling 1 (B, C, D, E)  zijn van 
geslaagde selectietraining  afhankelijk.

Max Verberg: doelstelling 1E (landelijke spelers leiden we zelf op) is licht ach-
terhaald. Waarom is dit een  target? Soms moeten spelers van buitenaf komen.

Voorzitter: dit punt is ingegeven door plotselinge leegloop bij Heren 1 en 
Dames 1. In beginsel wil Docos zelf opleiden. Maar niet wordt uitgesloten 
dat spelers ook van buitenaf kunnen komen. 

Max Verberg: een actievere houding jegens spelers die van buitenaf komen 
is noodzakelijk om ze te behouden. 

Manfred Vastenburg onderschrijft de doelstellingen onder punt 1. Zelf is 
hij als buitenstaander gekomen. In breedte is er veel potentieel. Wel is 
het noodzakelijk dat de mentaliteit opgekrikt wordt. Er zou goed gekeken 
moeten worden naar het profiel van de trainer. Met trainer moeten doelstel-
lingen afgesproken worden - een vergoeding moet daarmee in verband staan. 
Zo kunnen doel en motivatie bewaakt worden. De trainer is erg belangrijk; 
deze mag niet vrijblijvend te werk gaan en moet resultaatgericht zijn .

Remco Bruijne: Wat denkt bestuur over verhouding topsport versus recre-
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atie? Hoeveel energie dient er gestoken te worden in 1e en 2e-divisie niveau. 
Dit vergt veel investering. Is dit waar te maken? Hoe kijkt vereniging hier 
tegen aan? Moet duidelijkheid zijn over beleid. Voorzitter: Docos is niet 
zeer ambitieus op dit punt. 

Frank Lequin: wat wil vereniging met haar talenten? 

Gert Michiel: mist contact tussen oudere en jongere spelers en tussen spe-
lers van verschillend niveau. 

Voorzitter: Docos kiest voor breedtesport; daarnaast doelstelling goed ta-
feltennis te bieden, streven naar (heren) 3e divisie. Deze doelstelling moet 
nader uitgewerkt worden. Bestuur zal hierop terugkomen. 

Frank Lequin: zou goed zijn als een groepje leden hierover brainstormt. 
Gert-Michiel de Niet, Manfred Vastenburg, Max Verberg, Frank Lequin zijn 
bereid hieraan deel te nemen.

Matthijs Apperloo wijst op belang van goede begeleiding van de jeugd; er 
zijn mensen nodig voor het coachen van jeugd in de competitie. Vaardighe-
den elkaar te coachen bij jeugdleden moeten ontwikkeld worden.

Max Verberg: dit is een belangrijk leerproces. Kan een jeugdcommissie 
hierin een rol spelen? Er zou zo’n commissie gevormd moeten worden. 

12. Begroting
Overschot euro 1800. Positief saldo. 
Baten: geen opmerkingen

Lasten:
Sophie Duindam: wat houdt 4960 (sponsorkosten) in? Ferry Veijgen: kosten 
die gemaakt worden voor het binnenhalen van sponsors.

Frank Lequin: 4810: NTTB-contributie is fors verhoogd. Ook dit jaar weer 
een extra verhoging door de NTTB. Frank verzoekt te blijven protesteren 
tegen deze verhogingen. Ferrey Veijgen zit in Bondsraad. In najaar is nieuwe 
contributie vastgesteld; hij was de enige die hiertegen protest aantekende. 

Max: Deze verhoging is in zoverre nuttig, dat het duidelijk is dat de kwali-
teit van de jeugdtoernooien sterk verbeterd is.
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Remco: tafeltennissport is een kleine sport. Daarom is het wel goed dat de 
sport gestimuleerd wordt. In die zin bijdrage aan NTTB nuttig. 

Voorzitter concludeert: uitgangspunt van Docos is dat bondscontributie niet 
verder dient te stijgen, maar onderschrijft tevens de opmerkingen van Max 
en Remco.

De begroting wordt goedgekeurd.

Contributieverhoging (zie bijlage Financieel jaarverslag 2009-2010)
Verhoging per kwartaal, conform inflatie. Vergadering stemt hiermee in.

13. Kascommissie
Sam Anes en Manfred Vastenburg zullen nieuwe kascommissie vormen. Jan 
Dorrepaal is reserve.

Commissie van beroep: blijft bestaan uit Nico van Cassel, Piet van der Staak, 
Loes Bik.

14. Rondvraag
Frank Lequin: kan er een namenlijst komen van degenen die bevoegd zijn 
AED te gebruiken en deze lijst achter de bar op te hangen? Wordt toege-
zegd door bestuur.

Nico van Wijk: Wat zullen de financiële consequenties zijn van het in ge-
bruik nemen van het nieuwe gebouw in - naar verwachting - 2014? Ferry: 
uitgangspunt is dat iedere vereniging ‘nieuw krijgt voor oud’: dus: hetzelfde 
als in de oude situatie. De gemeente zal de tarieven bepalen. Waarschijnlijk 
geen grote veranderingen. Er zal een eigen kantine zijn. Het wordt een C-
accomodatie, specifiek voor tafeltennis. 

Remco Bruijne: er zijn kritische geluiden geweest over het beleid ten op-
zichte van de jeugd. Hij wijst erop dat organisatie van het hele jeugdgebeu-
ren in handen is van slechts enkele mensen. Wil expliciet Sebastiaan Veijgen 
en Peter Milikan bedanken, evenals Matthijs Apperloo en Tjerk Buikstra. 
Veel respect voor deze mensen en voor wat ze doen. 

Gert-Michiel de Niet: suggestie voor te organiseren evenementen: black-
light toernooi. 

Max Verberg: verzoek commissies kenbaar te maken in clubblad en op site 
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en op die manier te zoeken naar in- en aanvulling van de commissies.

Henk Huijing dankt de voorzitter van harte voor zijn welkomstwoorden. 
Wenst Docos veel succes in het komend jubileumjaar. Hij heeft met plezier 
geconstateerd dat het goed gaat met de club en wenst iedereen veel succes 
en genoegen.
Voorzitter dankt hem nogmaals voor zijn aanwezigheid. 

Wim van Stigt: spreekt dit maal een slotwoord in plaats van Piet van der 
Staak, die op vakantie is. Dankt bestuursleden en vrijwilligers voor hun inzet 
en werk en wenst allen veel succes in het komende jaar; in het bijzonder ook 
bij het behartigen van de belangen van Docos bij de realisatie van het Huis 
van de Sport. Voorzitter dankt aanwezigen en sluit de vergadering om 22.45 
uur.

Verslag Nadia Huizer en Yolanda Bloemen

Op bezoek bij ‘t WK Tafeltennis in Ahoy

Zestig jaar Docos wordt door de jeugd gevierd met een bezoek op zater-
dag 14 mei aan het hoogst denkbare op tafeltennisgebied: de WK. Zelf heb 
ik het voorrecht als bestuurder (maar nu van een auto) daar ook naar toe 
te mogen, samen met Tom Edixhoven en zijn moeder Reine, met Mischa de 
Zwart en Jan Dorrepaal. Achttien jeugdleden en acht begeleiders/ ouders 
van Docos nemen even na 10 uur plaats in Ahoy op de vollopende tribunes in 
de verwachting wedstrijden van wereldniveau te zien. En dat komt volledig 
uit. 
Er wordt in de hoofdzaal op één tafel gespeeld en na elke partij gaat men 
vlot over op de volgende partij. Dubbelpartijen halve finales heren, kwart-
finales dames, kwartfinales heren enkel en vervolgens twee finales: dames 
enkel en heren dubbel. Veel partijen van Chinezen tegen Chinezen en daarbij 
valt het mij op dat er dan geen coaches bij het wedstrijdvak aanwezig zijn, 
terwijl je toch zou denken dat elke speler/ speelster daar erg behoefte aan 
heeft. Kennelijk is de individuele prestatie, ook in het huidige economisch 
sterk presterende China, nog steeds zwaar ondergeschikt aan de collectieve 
trots. 

Toch zijn er die zaterdag enkele partijen van een Chinees tegen een niet 
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Chinees. Daarbij kiest de zaal, bijvoorbeeld in geval van een Japanner, voor 
de niet Chinees. Massale steun is er voor Timo Boll, niet alleen Duitse hoop 
maar ook Europese hoop. 
Nagenoeg alle 10.000 stoelen bezet, waarbij een kleine Chinese supporters-
schare, vele Duitsers, en het merendeel Nederlandse bezoekers die Timo 
onvoorwaardelijk als hun held kiezen. Op dat moment merk je het verschil 
met de overige kwartfinales; qua spel even goed, maar de betrokkenheid en 
emotie voert iedereen nu mee. Tussen alle games wordt er even overgescha-
keld naar opzwepende muziek waarbij volop mee geklapt en “gewaved” wordt. 
Bij de wedstrijd van Timo klinken zelfs Duitse schlagers en één keer dreunt 
“Freedom” van Aretha Franklin de zaal in, daarbij kwam bij mij de gedachte 
op dat dit nummer speciaal gekozen was om de Chinezen te provoceren… En 
het publiek krijgt waar zij om vraagt, nee smeekt, een prachtige overwinning 
voor Timo. Tot twintig jaar geleden zou het ondenkbaar zijn geweest dat 
een Duitser in Rotterdam zo hartstochtelijk toegejuicht zou worden. Direct 
daarna de damesfinale met een linkshandige Ning Ding tegen Li Xiaoxia, vol-
gens mij is minstens een op de vier spelers linkshandig; zou linkshandigheid 
voordeel opleveren? 
Aanvankelijk lijkt dit een makkelijke triomf voor de jeugdige Ding te 
worden, maar Li komt terug, om in de zesde game na een fraaie rally toch 
uiteindelijk Ding te moeten feliciteren. En daarna de dubbelfinale, maar … ik 
ben even die namen even kwijt.

Naast het gebruik van muziek, is er ook een prachtig gebruik van twee im-
mense schermen. Daardoor kunnen ook herhalingen van een rally, soms in 
slow motion, nog even getoond worden. Geen teltafels met omklapbordjes, 
maar gebruik van informatieschermen  
Onvoorstelbaar vind ik de snelheid waarop spelers en speelsters reageren op 
elkaars smashes. Lastiger voor mij is om in te schatten welke effecten zij 
elkaar geven. Meestal wordt er kort met effect precies over het net geser-
veerd in de strijd om het initiatief na de service te behouden. 
Twee keer wordt een gele kaart gegeven na een opmerking tegen de scheids-
rechter, voor mij is nog onduidelijk wat de consequentie hiervan is. 
Overheersende geur is die van Unox worst broodjes, duidelijk heel populair 
onder de bezoekers.

Naast het hoofdtoernooi zijn die zaterdag nog andere tafeltennisevenemen-
ten georganiseerd. Daaronder een uitgebreid internationaal toernooi voor 
diverse categorieën van gehandicapte spelers. Ook hier zijn veel spelers uit 
China actief. 
En ook de finales van de Nederlandse jeugdcompetities. Een van de finalis-
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ten is het jongensteam van Scylla met onder meer Joost en Bart van Santen. 
Op de tribunes met trots gevolgd door de ouders Tessa en Sjon en de team-
genoten van Sjon: Henk van der Steen en Jan Abbink met Hans Rijsbergen 
als extra supporter. 
Trouwens meer Docosleden zijn die zaterdag aanwezig. Zo kom ik ook Frank 
van Haarlem, René Pont en Martin Thelen tegen. Daarnaast als vrijwilligers 
Peter Milikan en Sebastiaan Veijgen. 
Eindconclusie van deze dag: prachtige wedstrijden, een fantastische organi-
satie en, dankzij het enthousiasme dat Timo opwekte, een sfeervolle middag.

De dinsdag daarvoor was ik al in staat om Ahoy te bezoeken, dankzij Ruud 
van Graafeiland, de sponsor van Enjoy & Deploy. Als zijn voormalig docent 
stuurt Ruud mij elk jaar een uitnodiging voor zijn relatiedag. Dit jaar heeft 
hij het groot aangepakt door dit te realiseren als site event in Ahoy. Naast 
een uiteenzetting over document management, het product van Enjoy, ver-
telt Bettine Vriesekoop over haar ervaringen als correspondente in China en 
vergelijkt deze met haar eerdere ervaringen in China tijdens haar verblijf 
voor trainingen als Europees topspeelster begin tachtiger jaren. 
Begin van de middag mogen we in de VIP ruimte plaats nemen om Li Jiao aan 
te moedigen tegen de Duitse speelster Sabine Winter. Li lijkt makkelijk te 
winnen, 3 – 0 voor, maar daarna komt Sabine toch terug tot 3 – 2, gelukkig 
wint Li toch de noodzakelijke game om op winst in de eerste ronde van het 
hoofdtoernooi te komen. 
Direct na de partij zijn we een uur rond geleid door toernooi directeur Ton 
Happen. Persruimte, spelersruimte, TV regie bussen, kantoren ITTF, een 
zaal ingericht als groot restaurant waar alle spelers elke dag tussen 11 en 15 
een warme lunch krijgen en tussen 16 en 21 uur een diner, de zalen waar op 
die dag de rest van het hoofdtoernooi gespeeld wordt, de zaal waar getraind 
kan worden en de ruimtes met optredens, op dat moment van Chinese danse-
ressen, en het internationale en het nationale tafeltennismuseum. 
Ton vertelt dat het toernooi tussen de 5 en 6 miljoen euro kost en dat dit 
waarschijnlijk precies gefinancierd kan worden, dat er 700 deelnemers zijn 
en er 1800 mensen op één dag geaccrediteerd moesten worden en geplaatst 
in een hotel terwijl sommige landen het voor elkaar krijgen om met zeven 
mensen te komen waarvan er eerder slechts drie zijn aangemeld. 

Kortom een duizelingwekkende organisatie die bij mij tot extra bewondering 
leidde. Mogelijk niet op wereldniveau tafeltennis maar wel op organisato-
risch gebied spreekt de NTTB een flink internationaal woordje mee.

Wim Vreeburg
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Bestuur Docos tafeltennis

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

Secretaris
Yolanda Bloemen
Roodenburgerstraat 27
2313 HJ Leiden
tel. 071 512 76 61
secretaris@docos.info

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

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

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

Overige functionarissen

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

Giro penningmeester, redactie en contributie betalen: giro 1839624
Jeugd recreatie:  € 23,25  Jeugd competitie:  € 27,75 per kwartaal
Senioren recreatie:  € 32,00  Senioren competitie:  € 40,00 per kwartaal
Sport overdag:  € 24,25 per kwartaal of € 3,00 per keer
Lidmaatschap aanmelden, wijzigen of opzeggen kan uitsluitend schriftelijk:
Administratie Docos, Hoge Morsweg 201, 2332 RX Leiden of
administratie@docos.info (formulieren hiervoor zijn bij de bar verkrijgbaar)


