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VOORWOORD

Bar Anton,
Laat ik het in mijn voorwoord eens hebben over Bar Anton. De naam
van onze bar hebben we te danken aan onze meest trouwe barman
ooit. Anton te Brake was vele jaren de barman; op elke maandag en
donderdag was hij aanwezig en deed zijn bardienst. Dat gedurende
misschien wel 25 jaar. Dit trouwe dienstverband heeft hem
uiteindelijk een erelidmaatschap opgeleverd (terwijl hij helemaal
geen lid van D.T.S. was) en ook is onze kantine naar hem vernoemd.
Momenteel hebben we op de maandag met Willie Kerver ook een
hele trouwe barman. Elke maandag is hij aanwezig en regelt hij de
barzaken. Hetzelfde geldt voor de donderdagavond. Dan is Jan
Wachtmeester degene, die al weer vele jaren de zaakjes regelt. En
dat allemaal naar ieders tevredenheid.
Op de vrijdag en zaterdag hebben we ook een paar trouwe
vrijwilligers, die de bar zeer naar behoren runnen. Ze doen dit 1 à 2
keer per seizoen. Dan blijven er een paar data openstaan die
uiteindelijk opgevuld moeten worden. En daar zit hem nu net het
probleem, deze opengebleven plekken invullen. De eerste gaatjes
zijn inmiddels opgevuld door vrijwilligers, maar wel vrijwilligers, die
ook al allerlei andere taken hebben binnen de club.
We zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die een bardienst op
vrijdag of zaterdag op zich willen nemen. Maar we kunnen ze nog
niet vinden. We hebben al eens rond gemaild en een bericht op de
website heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Een aantal jaren geleden hebben we op onze algemene vergadering
al eens een plan besproken over deze situatie. Als het uiteindelijk
niet lukt om vrijwilligers te vinden, zullen we dit plan moeten
afstoffen en vanaf het nieuwe seizoen in werking moeten laten
treden. Vrijwilligers verplichten tot een bardienst kunnen we
1
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natuurlijk niet, maar vrijwilligers aanwijzen kan natuurlijk wel. Tja,
met het spelen bij D.T.S. heb je niet alleen rechten maar ook
plichten.
Hopelijk begrijpt iedereen de ernst van deze zaak en kunnen we het
probleem alsnog oplossen. Persoonlijk zou ik daar heel blij mee zijn.
Zijn er geen leuke dingen te melden? Natuurlijk wel. Met onze Ping
Pong App gaat het goed, steeds meer mensen gebruiken hem. We
zijn nu ook gestart met het ontwikkelen van een nieuwe website, die
weer volledig voldoet aan de eisen van deze moderne tijd. Ook zal
hij gekoppeld worden met de Ping Pong App.
Verder staat er natuurlijk weer een nieuwe bekercompetitie voor de
deur. Deze zal gelijk na de huidige competitie gaan starten.
Daarnaast werken de toernooi- en activiteitencommissie aan een
gezamenlijke seizoensafsluiting.
Verder zijn er in tafeltennisland nog diverse nieuwe ontwikkelingen,
waarover je van alles kunt lezen in dit Stokpaardje. Het Stokpaardje
zelf is natuurlijk ook volop in ontwikkeling; heb je hem de volgende
keer nog in de hand of lees je hem vanaf je tablet of telefoon. Dat
bepaalt u helemaal zelf.
Evert de Vos,
Voorzitter.
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Tafeltennis 3
De laatste jaren lijkt er minder animo te zijn voor de
tafeltennissport in clubverband. Het ledental bij de meeste
Nederlandse tafeltennisverenigingen loopt langzaam terug.
Achter de schermen is de NTTB bezig met een nieuwe variant op het
tafeltennis, met als doel de sport wat aantrekkelijker te maken.
Een innovatieteam heeft een andere tafel ontwikkeld, waardoor met
3 personen tegelijk kan worden gespeeld.
Het is de bedoeling, dat deze variant “tafeltennis 3” genaamd, naast
de traditionele manier wordt gespeeld

Ter introductie van dit systeem in afdeling Oost is aan D.T.S.
gevraagd om een proefopstelling neer te zetten.
Maandag 25 maart start de introductie in afdeling West. De maandag
erop vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur staat de tafel bij D.T.S aan de
Mina Krusemanstraat. Daar wordt ook uitleg gegeven over de manier
hoe het gespeeld moet worden en de bijbehorende spelregels
worden uitgelegd.
Evert de Vos.
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…Houd het hart in beweging!

- reanimatieopleidingen – AED apparatuur

www.twentehartsafe.nl
info@twentehartsafe.nl
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Stokpaardje Digitaal
In 2019 is het de bedoeling dat ons clubblad “’t Stokpaardje”
digitaal gaat uitkomen.
Wilt u echter het clubblad graag per post blijven ontvangen,
mail dit dan even naar stokpaardje@dtsenschede.nl of bel naar
053-4354908 (Lydie Broekhuizen).
Indien we geen bericht van u ontvangen, nemen we aan dat u
het digitaal wilt ontvangen. Dit zal dan vanaf 2019 nr. 2 zijn
omstreeks de zomervakantie.
Is uw emailadres nog niet bekend, krijgt u nooit mailings van
D.T.S.? Geef dit dan even door aan de secretaris.
Het Bestuur

Heb je iets leuks te vertellen of wil je iets anders kwijt in dit blad?
Stuur dan je verhaal en/of afbeelding naar de redactie.

E-mail: stokpaardje@dtsenschede.nl
Doe dat dan wel vóór

10 Juni 2018
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Laddercompetitie.
Begin december kwam ik in Bar Anton en zag de lijst hangen
van de laddercompetitie. Iemand vroeg aan mij: “doe je nog
mee”? Als antwoord daarop gaf ik aan dat ik daar wel zin in
had, maar dat ik eerst even moest kijken of ik wel vaak genoeg
kon vanwege mijn werk. Mijn rooster was me goedgezind, ik
kon alle 4 avonden. Lang niet meer meegedaan, dus ik had er
zin in. Meteen de 1e wedstrijd een hele fijne tegenstander, de
voorzitter met lange noppen. Hij weet, dat ik het fijn vind om
tegen noppen te spelen. Gelukkig had ik pas daarvoor op
YouTube gekeken naar een filmpje “long pimples are a joke”.
Nou voor mij zijn lange noppen nog steeds niet grappig om
tegen te spelen, maar ik won de partij gelukkig wel. Dan ook
maar meteen een teamgenoot uitdagen, die niet lekker aan
het spelen was. Dat bleek een goede keus. Dus ik begon lekker
aan de ladder. Ook de rest van de avond verliep voorspoedig.
Ik was een tevreden mens.
De 3e avond maakte ik een foutje om tegen Annemiek te
spelen (was een goede zet van haar). Het was die avond zo
koud, dat zelfs de rubbertjes hard en koud waren. Zo’n avond
is meer geschikt voor een contraspeler, wat ik dus niet ben.
Om even met de woorden van Annemiek te omschrijven: “ach
ja, ik ram op alles”. Dat deed ze dan ook goed en ik verloor
die avond terecht van haar. Al zeg ik natuurlijk tegen mezelf
dat het aan de kou in de zaal lag.
Wat opviel is, dat iedereen die meedoet als eerste een
teamgenoot of bekende uitdaagt. Dus in het begin (de eerste 2
weken) kom je degenen tegen, waar je vaker tegen speelt. In
de laatste 2 weken kom je andere spelers tegen waar je niet of
niet zo vaak tegen speelt. En nou precies dit is, wat de
laddercompetitie zo leuk maakt. Iedereen is gezellig, eerlijk
en open met het spelletje. Al zag ik dan wel de laatste avond 2
mensen op de grond zitten om het netje goed in de gaten te
6
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houden. Maar goed, dat is ook
gemoedelijkheid, zal ik maar zeggen.

onderdeel

van

de

De opkomst was erg goed met 32 leden. Over de 4 avonden
moet je minimaal 15 partijen spelen om mee te doen voor de
uitslag. Niet iedereen heeft deze aantal partijen gespeeld. Het
zou mooi zijn als er volgend keer nog meer leden meedoen en
meer leden aan die 15 partijen komen. Als je nu al denkt: ik
maak toch geen kans om 1e te worden, dan maak je altijd nog
kans op een lekkere mars. Ook de woorden: “misschien heb je
volgende keer wel meer in je mars”, krijg je er dan gratis bij.
(En niet te vergeten de vriendelijke glimlach).
Dus ik zou zeggen, doe komende keer lekker mee. Ik hoop, dat
mijn rooster het weer toelaat om mee te doen.
Afsluitend wil ik (en namens alle deelnemers) Lydie, Joop en
Willy – en iedereen, die er verder aan meegeholpen heeft –
bedanken voor de goede organisatie en bardienst.
1e
2e
3e
4e

Ben ik dus geworden
Annemiek
Harry
(maar dat telt niet) Gianluca

Groet van een trotse winnaar.
André
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Naam

Aantal
wedstrijden
gespeeld

Totaal

Aantal punten

Totaal

Gemiddeld

A. Bosch

4

6

3

5

18

19

28

9

22

78

4,33%

A. Mulder

4

4

5

4

17

15

18

19

17

69

4,06%

H. Fahner

5

4

0

6

15

22

9

0

20

51

3,60%

G. Cossu

4

4

3

5

16

16

14

6

18

54

3,38%

M. Cossu

5

5

5

5

20

13

14

21

15

63

3,15%

N. in 't Veld

5

4

5

3

17

21

11

15

6

53

3,12%

M. van Maarle

5

6

5

6

22

14

17

15

21

67

3,05%

N. Miche

0

5

5

5

15

0

16

15

12

43

2,87%

L. Cossu

3

5

4

3

15

0

13

12

14

39

2,60%

M. Hamad

0

7

5

5

17

0

22

14

7

43

2,53%

B. Lieven

6

5

3

6

20

18

7

6

18

49

2,45%

F. Rossi

6

5

3

4

18

19

12

6

6

43

2,39%

E. Gerritsen

0

5

6

4

15

0

12

19

4

35

2,33%

J. Broek

4

4

5

4

17

16

7

12

4

39

2,29%

E. de Vos

3

3

4

5

15

4

5

9

15

33

2,20%

W. Haverkorn

5

5

3

5

20

12

10

5

7

34

1,70%

F. Smeding

5

6

6

3

20

7

7

14

5

33

1,65%

E. Lamers

0

7

5

4

16

0

4

8

4

16

1,00%

C. Butzelaar

7

0

5

5

17

2

0

0

1

3

0,18%

GEEN 15 WEDSTRIJDEN GESPEELD
F. Weeink

3

5

4

0

12

12

20

18

0

50

4,17%

H. Tip

0

5

0

0

5

0

17

0

0

17

3,40%

D. Wiggers

1

0

0

0

1

3

0

0

0

3

3,00%

W. Wiggers

3

4

0

0

7

9

12

0

0

21

3,00%

A. Aleyd

5

5

0

0

10

17

19

0

0

36

2,12%

R. Heuver

6

3

0

0

9

9

7

0

0

16

1,78%

P. Beunders

0

3

3

0

6

0

6

4

0

10

1,67%

N. Ramanathan

3

0

0

0

3

4

0

0

0

4

1,33%

G. Booltink

4

2

0

4

10

2

1

0

9

12

1,20%

H. Wigbels

4

3

0

3

10

3

1

0

7

11

1,10%

P. Wiggers

2

0

1

0

3

3

0

0

0

3

1,00%

S. Oosterholt

4

4

0

0

8

5

1

0

0

6

0,75%
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GEBOREN op 30 december 2018
SOPHIE
Dochter van Jeroen en Madelin Rakhorst.
Zusje van Ella

Beschuit met muisjes
Sophie is op de een na laatste dag van het vorige jaar geboren.
Papa Jeroen zette z’n trainingsactiviteiten even op een lager pitje .
Wel kwam hij 15 januari even bij D.T.S. langs om te trakteren op
beschuit met muisjes.

9
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Bezoekadres
Het Lentfert 31

Postadres
Postbus 1325, 7500 BH Enschede

Telefoon: 088 - 7760000

E-mail: info@devosdiensten.nl
Internet:www.devosdiensten.nl
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April
01
03
04
04
06
07
08
08
09
12
24
25
25
26

Juni
01
03
06
14
16
17
22
27
27
28
30

Gianluca Cossu
Marije Polman
Sandra Bourseau
Jeroen Rakhorst
Christel Broekhuizen
Jacco Visscher
Helga van Voorst
Herman Wigbels
Patrick Wiggers
Merle de Vos
Gerard Cadafalch Gazquez
Harry Fahner
Willie Kerver
Jory ten Duis

Wouter Wiggers
John Timmers
Eva Lamers
Pepijn Buijnink
Karen de Vos
Lotte Altemühl
Laura Veltink
Iris Reuver
Jessa Buijnink
Anouk Broekhuizen
Philip Bertram

Mei
01
01
02
04
06
06
07
07
10
18
19
27
28
30
31
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Desney Mansveld
Myron Hams
Patrick Beunders
Ben Schukkink
Niels in ’t Veld
Jose IJspeerd
Mark van der Horst
Bram Lieven
Gé Dakkus
Maartje van der Lingen
Sander van der Noordt
Richelle Nijhuis
Susan Bertram
Huub Tip
Maaike Scheggetman
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Ode aan Heleen,
DTS 11 ontstijg jezelf!
Zo klinkt het door de zaal.
En Patrick laat zien dat hij naar
Philip heeft geluisterd.
Hij speelt de bal bij de
tegenstander onder de speelarm
door.
Wat een schrik, daar is Erik!
Zo klinkt het door de zaal.
En Erik weet de bal vanaf de grond
prachtig de tafel op te draaien.
Daar heeft de tegenstander niet
van terug.
Rètteketèt Hup Ahmed!
Zo klinkt het door de zaal.
En Ahmed plaatst de bal vlak achter het net.
En belangrijker nog, buiten het bereik van de tegenstander.
Tegen Frans, heb je geen schijn van kans!
Zo klinkt het door de zaal.
En Frans maakt de tegenstander helemaal gek.
Tegen die man is niet te spelen.
Hup Eva, als je wint krijg je chocola!
Zo klinkt het door de zaal.
En Eva smasht de bal precies in backhandhoek.
De tegenstander volledig op het verkeerde been gezet.
Maar al die prachtige slagen van DTS 11 waren nooit mogelijk
geweest,
Zonder de onuitputtelijke support van Heleen.
12
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Door weer en wind, uit of thuis,
Het maakt haar niet uit, Heleen is erbij.
Ze geeft een high five ter felicitatie.
Of een schouder om op uit te huilen.
Heleen, je weet dat jij voor DTS 11 onmisbaar bent.
Jij bent onze gouden cheerleader.
Daarom, is deze ode voor jou!
Heel erg bedankt namens DTS 11
Ahmed, Erik, Eva, Frans en Patrick.
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Clubkampioenschappen senioren – 10 februari 2019
Op zondag 10 februari hebben 22 D.T.S.ers gestreden voor de titel
clubkampioen 2019.
Bij de S-klasse wordt men geplaatst door loting. Iedereen begint hier
met 0-0. Er wordt met afvalsysteem gespeeld. Hieruit komt de
clubkampioen. Aan het eind moet men nog eerst een kruisfinale
spelen en daarna speelt men om de plaatsen 1 t/m 4.
Verder werd er in competitieklassen gespeeld. Er waren in de H/1/2
klasse 2 poules van 6 en in de 3/4/5/6 klasse 2 poules van 5. Hier
wordt met handicap gespeeld. 1 klasse verschil is 2 punten, daarna
komt er voor elke klasse een punt bij. De eerste 2 spelers van elke
poule gingen over en moesten een kruisfinale spelen. Daarna nog de
beide winnaars tegen elkaar voor de plaatsen 1 en 2.
In de pauze kreeg men in “Bar Anton” goulash- of groentensoep en
broodjes.
Het was een erg gezellige dag, waar hard voor ieder puntje werd
geknokt. De stemming zat er goed in. Hopelijk doen er volgend jaar
nog meer mensen mee.
Uitslag:
Klasse S
1. Desney Mansveld (Clubkampioen 2019)
2. Frederick Weeink
3. Pepijn Buijnink
4. Stefan Holwerda
Klasse H/1/2
1. Stefan Holwerda
2. Frederick Weeink

Klasse 3/4/5/6
1. Wouter Wiggers
2. Niels in ’t Veld

Willy Kerver reikte de prijzen uit.
Willy, Chantal, Marijke, Erno, Gerard, Bjorn allemaal bedankt voor
jullie medewerking.
Lydie

15

’t Stokpaardje, clubblad van ttv D.T.S.

Kampioen 2019, Desney Mansveld

Nr 2 in Kl. S en H/1/2 Frederick

Nr. 3 in Kl.S Pepijn

Nr.1 in Kl. 3/4/5/6 Wouter

Nr.2 in Kl. 3/4/5/6 Niels
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Barmedewerkers, Willy en Chantal
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TOERNOOIKALENDER.
JEUGD

17 maart
Jeugdranglijsttoernooi-A Den Haag
11 mei

NJK-B Nijmegen

12 mei

NJK-A Nijmegen

8 juni/9 juni

NJM Finale Panningen

SENIOREN
Zie agenda op site WWW.NTTB.NL
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Esmee Bosch
Stan Bolscher
Dennis Gaasbeek

Nishanth Ramanatan
Wael Hanna
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Walhofstraat 64a, 7522 BM Enschede Telefoon 053 – 4353081
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Kampioenen najaar 2018
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Prestatie is niet belangrijk voor veteraan Stef
Berendsen.
Op het veteranentoernooi kun je gewoon met een hapjesschaal
rondgaan langs alle tafels waar wedstrijden gespeeld worden.
Voordat de wedstrijd weer wordt hervat, wordt er nog een praatje
gemaakt met de tegenspeler en de scheids. Tenslotte speel je ook
niet met volle mond! (zie foto, de middelste is Stef)

Na die wedstrijd heb ik een interview met Stef Berendsen in Bar
Anton.
“Mag m’n meisje mee”? Natuurlijk mag dat. Z’n tongval verraad
z’n afkomst. Stef woont in het Brabantse Goirle. Om mee te kunnen
doen aan dit veteranentoernooi is hij lid gebleven van Effekt ’74.
Hij en z’n vrouw Marian zitten in een vakantiehuisje in Enter, zodat
ze niet op één dag op en neer hoeven te rijden. Waarom vind je het
veteranentoernooi zo leuk? Vanwege de gemoedelijkheid en de
gezellige sfeer. Hoelang tafeltennis je al? “Vanaf m’n 14e. Ik kom
oorspronkelijk uit Arnhem en ben daar begonnen bij TIOS. Nu speel
ik in Goirle bij TIOS ’51. Een club met eigenlijk dezelfde naam”.
22
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Vanaf 1970 woont Stef in Brabant. Rond de eeuwwisseling van 1998
tot 2001 woonde hij in Wierden, waar hij dus ook heeft
getafeltennist“. Ben clubkampioen geweest. Ik kreeg wel punten
voor, maar toch. Alle oudere tafeltennissers kregen in die tijd een
uitnodiging voor het veteranentoernooi. “Bijna elk jaar doe ik mee”.
Stef vertelt ook enthousiast over het OTC, waar hij vanaf z’n 40e
jaar lid is. OTC staat voor Oldtimers club en is een Nederlandse
vereniging, die door het hele land veteranentoernooien organiseert.
Deze tafeltennisvereniging heeft ongeveer 500 leden. Stef
organiseert vanuit het OTC zelf jaarlijks een veteranentoernooi in
Tilburg. “Maar het veteranentoernooi bij D.T.S. is leuker en losser.
Bij het OTC heb je nog wel echte fanatieken ertussen”. Stef is al op
jonge leeftijd begonnen met werken als banketbakker. Later maakte
hij de overstap naar het bankwezen. Stef en Marian hebben 2
dochters. 1 woont ook in Goirle, de ander in Tilburg. Ze
tafeltennissen niet. Tafeltennist Marian ook? “Nee, Marian zwemt.
Maar dat is voor mij te vroeg. Ze is soms om 7 uur al in het
zwembad. We wandelen wel samen”. Doe je nog aan andere
sporten? “Vroeger heb ik ook wel gezwommen en deed ik aan
waterpolo. Naast het tafeltennissen heb ik gevoetbald. Helaas had
de week maar 7 dagen en dat wilde men niet veranderen. Toen heb
ik als 1e het voetballen laten vallen”. Marian vult aan: “Je hebt ook
een trainingsdiploma en hebt tafeltennistraining gegeven, ook in
Wierden”.
Tot slot vroeg ik of hij nog wat te melden had; “ Ook al ben ik wel
eens ziek, zwak en misselijk, ik ben blij dat ik mee kan en mag
doen. Prestatie is niet belangrijk. Het gaat om het plezier met
elkaar. O ja en ik heb schoenmaat 41”. Wat ben je van plan met
deze schoenmaat? “Nou niks, de schoenen zitten strak om m’n
voeten, zodat niemand mij iets in de schoenen kan schuiven”. Zo
eindigt het interview met deze vrolijke sportieve bijna 80 jarige
veteraan.
Leonie
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Moeraskerslaan 9
7534JR Enschede

Zilvermeeuw 111
7609 RZ Almelo (Multicare Center in het ZGT)
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.

2019
Zondag 26 mei

Afsluiting voorjaarsseizoen 2019

Nieuwe leden uitge..

Cor is 54 jaar, woont in Enschede maar komt oorspronkelijk uit
Hengelo. Vroeger speelde Cor bij Vitesse. Dat was 30 jaar geleden
voor het laatst. Na al die tijd is hij weer gaan tafeltennissen bij
D.T.S. Het 1e competitieseizoen in de 6e klasse vindt hij pittig. Hij
traint regelmatig op de dinsdagavond. Op sportief gebied is Cor erg
actief met wielrennen, zwemmen en schaken. Bij het schaken is hij
zelf ook jeugdtrainer.
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44ste Veteranentoernooi.
Op Zondag 10 maart is bij D.T.S. het 44ste Veteranentoernooi
georganiseerd. 18 heren en 9 dames hadden weer ingeschreven. Dit
is steeds weer een erg gezellig toernooi, waar je veel bekende
gezichten ziet en waar nog steeds tot de 21 wordt gespeeld. Ook uit
de enquette, die we zondag hebben gehouden om eens te peilen of
hier verandering in moest komen, is weer gebleken, dat het systeem
tot de 21 op het Veteranentoernooi gehandhaafd moet worden. Wel
zullen we de leeftijd bij de heren gaan veranderen. Het is nu vanaf
55 jaar, maar het zal waarschijnlijk worden vanaf 52 jaar. Kijken of
we dan iets meer deelname krijgen. Bij de dames laten we de
leeftijd op 40 jaar.
En wat zegt de naam Veteraan. Je doet mee omdat je het leuk vind
of je doet niet mee.
De heren waren ingedeeld in 3 poules van 6, waarvan de eerste drie
van elke poule overgaan naar de Winnaarsronde en de andere drie
naar de Verliezersronde.
Bij de dames werd een negenkamp gespeeld. Daarnaast wordt er
dames-, heren- en mixdubbel gespeeld.
De ontvangst in Bar Anton is ’s morgens altijd met koffie en
krentenwegge. Dit keer deed Jan de bardienst, aangezien Bea en
Peter dit keer ’s morgens niet konden. Vanaf 12.00 waren Bea en
Peter er weer en kon je er ’s middags weer terecht voor de soep van
Bea (dit keer kippen-, groenten- en erwtensoep).
Ook hadden Bea en Peter weer voor de hapjes gezorgd, die gretig
tussen de wedstrijden door werden opgegeten.
De uitslagen waren:
Heren enkel Verliezersronde

Heren enkel Winnaarsronde

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Jan Terhalle (Vitesse)
Wim Hietbrink (Effekt ’74)
Francesco Marini (Vitesse)
Chris van Sermond (Olympia)
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Jan Roeloffzen (Entac)
Joop Broek (D.T.S.)
Harry Neeskens (Vitesse)
Henk Kooiker (Tw.veld)
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Dames enkel
1. Karen de Vos (D.T.S.)
2. Joke Brock (Brookshoes)
3. Nina Giribaldi (Vitesse)
Mixdubbel
1. Joke Brock – Chris van Sermond (Brookshoes/Olympia)
2. Karen de Vos – Joop Broek (D.T.S.)
Damesdubbel
1. Nina Giribaldi – Joke Brock (Vitesse/Brookshoes)
2. Hannie Schukkink – Heleen Serier (D.T.S.)
Herendubbel
1. Joop Broek – Harry Fahner (D.T.S.)
2. Gerard Booltink – Chris van Sermond (D.T.S./Olympia)
Jan, Bea, Peter en de organisatie heel hartelijk bedankt.
Op naar de 45ste keer op zondag 8 maart 2020.
Lydie
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H. Fahner
Othmar ten Catestraat 155
7521 EX, Enschede
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Stokpaardje.
Sanne is bezig met een opleiding voor patisserie. Daarvoor moet ze
zoete lekkernijen maken. Dit moet natuurlijk getest worden. Op de
dinsdagavondtraining vindt ze een gewillig publiek. Dat de opleiding
nog lang mag duren en er nog vele traktaties zullen volgen!

29

’t Stokpaardje, clubblad van ttv D.T.S.

D.T.S.- Online!!
www.facebook.com/dtsenschede
Laatste nieuws?

www.dtsenschede.nl

www.twitter.com/dtsenschede
Heb je iets te melden?

webmaster@dtsenschede.nl

Algemene informatie nodig?

www.dtsenschede.nl

Wist u dat het bestuur bereikbaar is via:
voorzitter@dtsenschede.nl
secretaris@dtsenschede.nl
penningmeester@dtsenschede.nl
voor vragen of opmerkingen over de competitie of teams:
wedstrijdsecretaris@dtsenschede.nl
Iets leuks voor in het stokpaardje?
stokpaardje@dtsenschede.nl
Heb je nog op- of aanmerkingen of een leuk verhaal, nieuwsfeit,
leuke foto’s etc. voor op de website?
webmaster@dtsenschede.nl
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BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen Lid

Evert de Vos
Huub Tip
Barry Wachtmeester
Karin Strijker-van Laar
Willie Kerver
Peter Broekhuizen

053-4613820
06-54325682
053-4306792
06-29219011
053-4773696
053-4778819

SPONSORCOM.
Evert de Vos
Barry Wachtmeester

ACTIVITEITENCOM.
Peter Broekhuizen
Monique Altemühl
Bjorn Antvelink
Jan Wachtmeester

FINANCIELE
ACTIESCOM.
Evert de Vos
Mark van der Horst
Annemiek Mulder
Robert Mulder
Helga IJspeerd

TOERNOOICOM.
Willie Kerver
Bjorn Antvelink
Gerard Booltink
Joop Broek
Erno Broekhuizen

TRAINERSCOM.
Evert de Vos
Philip Bertram
Karin Strijker-van Laar
Annemiek Mulder
Karen de Vos
Barry Wachtmeester
Patrick Wiggers

ONDERH.COM.
Barry Wachtmeester
Philip Bertram
Harry Fahner
Edward Hams
Roelof IJspeerd
Jan Wachtmeester
Herman Wigbels

CLUBBLADCOM.
Lydie Broekhuizen
Koen Reuver
Leonie Ruepert

JEUGDCOM.
Karin Strijker-van Laar
Christel Broekhuizen
Pepijn Buijnink
Stefan Holwerda
Mirjam Reuver

BARCOM.
Willie Kerver
Alwies Meijer
Hendrik Stuiver
Jan Wachtmeester

FIN.CONTR.COM.
Bjorn Antvelink
Gerard Booltink
Helga IJspeerd

TEAMCOM.
Peter Broekhuizen
Huub Tip
Helga IJspeerd
Irma van Welij
Karen de Vos

Wedstrijdsecretaris Jeugd / Senioren :
Karen de Vos
Tel. 053-4613820
E-mail
wedstrijdsecretaris@dtsenschede.nl
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Onder redactie van:
Redactie-adres:
Kopij:

Lydie Broekhuizen, Leonie Ruepert,
en Koen Reuver.
Veldkerslaan 308, 7534 JS Enschede.
Tel.053-4354908.
Inleveren bij redactie, of mailen naar
stokpaardje@dtsenschede.nl

Tafeltennisvereniging D.T.S. (DOOR TRAINING STERK), opgericht
1 september 1963, telt ongeveer 120 senior- en 50 jeugdleden.
Kamer van Koophandel: Nr. 40073975
Internetsite: www.dtsenschede.nl
Secretariaat: Huub Tip. 06-54325682
E-mail: secretaris@dtsenschede.nl
Contributie: Senioren € 14,50, jeugd € 13,00 per maand.
(korting van € 0,50 bij meerdere leden per gezin).
Steunend lid € 36,00 per jaar
Bij lidmaatschap €30/€25 inschrijfgeld. (incl.D.T.S. shirt)
Contributie via automatische incasso.
Voor vragen omtrent contributie kunt u bij Evert de Vos terecht.
Opzegging:
Schriftelijk 1-maand vooruit bij de secretaris.
SPEELGELEGENHEID:
Gymzaal Mina Krusemanstraat 104 te Enschede. Tel. 06-33470864
Bij geen gehoor en in noodgeval: Zaal 053-4337759.
SENIORENCOMPETITIE en VRIJ TRAINEN:
Maandag-, Donderdag- en Vrijdagavond van 19.45 - 22.45 uur.
JEUGDTRAINING ONDER LEIDING:
Maandag 18.00-19.30 uur o.l.v. Annemiek Mulder
Tel. 053-4617896
Patrick Wiggers
Tel. 06-13131488
Dinsdag
17.00-18.30 uur o.l.v. Philip Bertram
Tel. 053-4319309
Woensdag 19.00-20.30 uur o.l.v. Barry Wachtmeester Tel. 053-4306792
Karen de Vos
Tel. 053-4613820
Vrijdag
17.00-19.45 uur o.l.v. Evert de Vos
Tel. 053-4613820
Karin Strijker-v. Laar Tel. 06-29219011
SENIORENTRAINING ONDER LEIDING:
Dinsdag
18.30–20.00 uur o.l.v. Philip Bertram
Tel. 053-4319309
20.00–21.30 uur
JEUGDCOMP + LAND. COMP:
Zaterdags 14.00 - 18.00 uur
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