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VOORWOORD 
 
 
 
 
Competitieperikelen en www.dtsenschede.nl 
 
Tja, er gaat dan toch echt iets veranderen bij de competitie. 
Tenminste bij de senioren, want bij de jeugd blijft het gelukkig nog 
even zoals het is. De bond kwam met voorstellen als het 
eredivisiesysteem en 30 games spelen. In mijn ogen geen goede 
oplossingen voor het gestelde probleem van de lange duur van de 
wedstrijden. De weerstand tegen de plannen was dan ook groot, niet 
alleen bij D.T.S. maar bij vele clubs in de afdeling Oost. Uiteindelijk 
hebben beide opties het dan ook niet gehaald en heeft de bond 
besloten om het dubbel te schrappen uit de wedstrijd. Het is een 
ander idee, maar ik ben er niet blij mee. 
 
Het bijzondere is dat de bond de beslissingen neemt en niet de 
leden van de clubs. Maar volgens de reglementen schijnt dit gewoon 
te kunnen. Het was al met al weer veel extra werk voor de clubs, 
die netjes hun leden hebben geïnformeerd en gevraagd naar hun 
wensen. Maar uiteindelijk allemaal moeite voor niets. Want om als 
afdelingsbestuur niet al te veel gezichtsverlies te lijden hebben ze 
deze nieuwe oplossing uit hun eigen hoge hoed getoverd. 
 
We zijn dus het dubbel kwijt. Je kunt dus niet meer met 10-0 
winnen of verliezen. Het maximale aantal punten per wedstrijd is 
dus 9 het komende seizoen. Dat zal even moeten wennen, maar alles 
went zegt men. Maar we kunnen wel ongeveer een kwartiertje 
eerder in de kantine zitten. Ik zou dan ook willen voorstellen dat we 
uit protest ook een kwartiertje langer in de kantine blijven zitten. 
Dus een extra rondje drinken wat weer goed is voor de baromzet en 
een tevreden penningmeester. 
 
Wel zou ik de toernooicommissie hier willen vragen om over te gaan 
tot het jaarlijks organiseren van een zogenaamd dubbeltoernooi. 
Zodat we niet vergeten hoe het moest. Onder het motto, 
tafeltennissen, dat is plezier voor 4. 
 

http://www.dtsenschede.nl/
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Hebt u de mooie nieuwe dynamische website van D.T.S. al bekeken? 
Ik zou maar eens kijken op www.dtsenschede.nl dat ziet er namelijk 
goed uit. Een nieuwe website volledig aangepast aan de eisen van 
deze tijd. Heeft ook veel tijd gekost om het mooi voor elkaar te 
krijgen, maar die tijd hebben we er graag in gestoken. 
 
De website heeft ook een mooie link met de PingPongApp, wederom 
een goede reden om de PingPongApp te gaan gebruiken. Als we je 
moeten helpen bij het installeren of gebruik van de app horen we 
het graag. 
 
Rest mij niets anders om iedereen een fijne zomer toe te wensen en 
we zien elkaar weer op de algemene vergadering op donderdag 5 
september in onze Bar Anton, komt allen. 
 
Evert de Vos, 
Voorzitter. 
  

http://www.dtsenschede.nl/
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UITNODIGING 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
D.T.S. 

 
 

 
 

donderdag 5 september 
20.00 uur Bar Anton 
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.  
 
 

 

 

2019 

 

 
  5 september Algemene Ledenvergadering. 20.00 uur  
 
  7 september Aanvang competitie jeugd 
 
  9 september Aanvang competitie senioren 
 
10 november Duo-Toernooi     
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Stokpaardje  Digitaal 
 

Het is zover. Een aantal leden hebben doorgegeven, dat ze het 
clubblad per post willen ontvangen. De rest krijgt het per mail 
toegezonden. Mocht je toch nog van gedachten veranderen en 
het liever per post toegezonden krijgt, stuur dan even bericht.  
Mail dit dan even naar stokpaardje@dtsenschede.nl of bel naar 
053-4354908 (Lydie Broekhuizen). 
 
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 28 September 2019 
 

 
  

mailto:stokpaardje@dtsenschede.nl
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…Houd het hart in beweging! 
  

 

 

 
- reanimatieopleidingen – AED apparatuur 

 

www.twentehartsafe.nl 

info@twentehartsafe.nl 
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TOERNOOIKALENDER. 
 

 
JEUGD 
 
 

2019 
 
4 – 6 oktober  Europe Youth Top-10 in Noordwijk 
  9 november  JRL in Tilburg 
10 november  JRL-A in Tilburg 
  1 december  NJM – Kwartfinale Almere 
14 december  JRL-B in Assen 
15 december  JRL in Assen 
 
 

2020 
 
  2 februai  NJM Halve finale Nijmegen 
15 februari  JRL 
16 februari  JRL-B in Soest 
29 febr – 1 maart NK-A Zwolle 
15 maart  JRL-A in Den Haag 
28 maart  JRL in Hoorn 
29 maart  JRL-B in Hoorn 
9/10 mei  NJK in Nijmegen 
6/7 juni  NJM finale in Panningen 

 
SENIOREN 
 
Zie agenda op site WWW.NTTB.NL  
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Oefenwedstrijden Hatac – Twekkelerveld - D.T.S. 
 
Op zaterdag 30 maart hebben we – samen met Hatac en 
Twekkelerveld – oefenwedstrijden gehouden voor onze nog niet 
competitiespelende jeugd. Dit keer was de locatie Hatac. De 
organisatie was in handen van Gerrit Nijhuis (Twekkelerveld), Philip 
(Hatac en D.T.S.) en mijzelf (D.T.S.). 
 
In totaal deden er 16 jeugdleden mee aan de oefendwedstrijden. 
Hierdoor konden we in totaal 4 vierkampen spelen in het enkelspel. 
Tussendoor hebben we ook nog dubbelwedstrijden gehouden en als 
laatste moesten alle nummers 4, 3, 2 en 1 nog wedstrijden tegen 
elkaar spelen.  
 
Al met al heel wat wedstrijden gespeeld dus, met tussendoor 
natuurlijk ook nog een drinkpauze met snoep. De jeugd was erg 
enthousiast en heeft veel kunnen spelen. En ook de ouders, die 
kwamen kijken of mee waren gereden, hebben zich prima vermaakt. 
Tegen 12.30 uur waren we klaar en kon iedereen weer naar huis toe. 
 
In de toekomst zullen we vaker van dit soort wedstrijden gaan 
organiseren, om zo onze jeugd de ervaring mee te kunnen geven van 
het spelen van wedstrijden. De volgende keer zal het bij 
Twekkelerveld plaatsvinden. 
 
Karen. 
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Bezoekadres  Postadres   
Het Lentfert 31 Postbus 1325, 7500 BH Enschede 
 
Telefoon: 088 - 7760000    E-mail: info@devosdiensten.nl 
  Internet:www.devosdiensten.nl 
 

mailto:info@devosdiensten.nl
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 Wessel ten Berge 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     Romina Huckriede 

Niels in 't Veld 
Sterre Wijering 
Franck van Hout 
Thimo Lipper 
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Jeugdclubkampioenschappen 2019 

Op zaterdag 11 mei stonden de clubkampioenschappen voor de jeugd 
gepland. De opkomst was niet al te hoog omdat het gepland was 
tussen de examens door, maar we hebben een prima dag gehad met 
leuke wedstrijden en een keer een andere winnaar. 
 
Omdat er nu wat meer ruimte was, hebben we er een 
vriendschappelijk dubbeltoernooitje tussendoor gespeeld. Blijft leuk 
om te zien hoe oud en jong met elkaar om gaat. 
 
Uitslagen: 
 
Open klasse: 
1ste Lucas Bosch 
2de Sanne Vierhout 
 
3de/ 4de klasse 
1ste Loes Grijsen 
2de Jory ten Duis 
 
Nieuwelingen klasse 
1ste Esmée Bosch 
2de Stan Bolscher 
 
Dubbel 
1ste Sanne Vierhout en Iris Reuver 
2de Richelle Nijhuis en Timo Frencken 
 
Een misschien iets te lange, maar zeker geslaagde dag. 
 
Mirjam Reuver 
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Déjà vu 
 
Op een zonnige zaterdag in maart was ik samen met mijn moeder 
even bij tafeltennisvereniging HATAC om te kijken naar de kunsten 
van de allerjongsten van D.T.S. 
 
Er was een toernooitje georganiseerd door een aantal vrijwilligers 
van Twekkelerveld, HATAC en D.T.S. Het toernooitje was bedoeld 
voor de jeugdleden, die nog geen competitie spelen. Een prima 
initiatief om kennis te maken met het element competitie. 
Het is mooi om te zien hoe enthousiast de kinderen allemaal zijn en 
hoe ze met elkaar omgaan. 
 
Ook leuk om te zien is dat er in de afgelopen 40 jaar nog niet zo 
heel veel veranderd is. Philip Bertram riep dit gevoel bij me op toen 
ik het volgende plaatje zag waar hij te zien is samen met mijn Iris 
en Myron. 
 

 
 
Wij hadden die telborden 40 jaar geleden niet, maar Philip was toen 
ook al populair bij kinderen. 
 
Een jeugdlid van bijna 40 jaar geleden. 
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NJK - A Nijmegen, zondag 12 mei 
 
Met Maartje van der Lingen als enige deelnemer namens D.T.S. 
gingen we al mooi op tijd naar Nijmegen.  De alom bekende Jan 
Massinkhal was wederom het strijdtoneel. Er moest eerst gedubbeld 
worden vandaag. De dubbelpartner van Maartje was Daantje 
Lommen van Westa uit het Limburgse Wessum.  Beide speelsters 
kennen elkaar van vorige toernooien en kunnen het goed met elkaar 
vinden. Ook qua tafeltennis konden ze het goed met elkaar vinden. 
Met goed en slim spelen wisten ze in 5 games te winnen van het 
hogergeplaatste duo Julia Cao en Vicky Schijven. Deze overwinning 
leverde gelijk een plek in de halve finale op. Helaas kwamen ze daar 
de latere winnaars Emine Ernst en Emma van der Zanden tegen. Er 
waren nog wel kansen op gamewinst, maar uiteindelijk bleken deze 
tegenstanders toch te sterk. Het dubbel zat erop en met een goed 
gevoel begon Maartje aan de enkelwedstrijden. Door wat 
verschuivingen in het schema werd de poule van 5 een poule van 4 
en eigenlijk was dat niet in het voordeel van Maartje. Ze moest nu 
beginnen tegen de sterke Dobrila Jorguseska en had alleen in de 3e 
game een kans op gamewinst. De volgende wedstrijd tegen de op 
papier iets minder sterkere Chana van der Venne verloor ze echter 
kansloos. In de laatste wedstrijd tegen Jessa Buijnink van de 
Toekomst, bij ons wel bekend, wist ze nog een game te winnen. 
Maar Jessa was deze keer de sterkere en won verdiend van Maartje. 
Voor Maartje was het een leerzame dag. Ze kan het spelers met haar 
afwachtende spelletje soms behoorlijk lastig maken, maar op dit 
niveau gaat ze er uiteindelijk niet mee winnen. Dus toch nog maar 
blijven trainen op meer aanvallende slagen.  
 
Evert de Vos, 
Chauffeur / coach. 
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Zondag 26 mei Handicaptoernooi/Barbecue. 
 
Dit was een geslaagde opzet om het einde van het tafeltennisseizoen 
te vieren. 30 personen deden mee aan het toernooi en in het geheel 
waren we om 16.00 uur met 57 personen aan het barbecueën. Het 
toernooi was van 11.00 uur – 16.00 uur. Het bestond uit tafels, waar 
je normaal niet aan speelt. Bv. Tafel met i.p.v. net hoog laken 
ertussen, tafel met als extra handicap bezaait met blokken, waar 
tussendoor de bal moest worden geslagen, een mini-minitafel, één 
tafelblad waarbij je op de knieën moest liggen om de bal er over 
heen te slaan, een tafel waar je i.p.v. je batje met colaflessen 
moest slaan en een tafel, waar je op een springkast moest zitten en 
dan de ballen erover slaan. De deelnemers waren in groepjes van 3 
ingedeeld en deze moesten via een bepaald schema steeds 6 
minuten tegen elkaar spelen en dan weer wisselen. Iedereen had 
veel plezier. En daar ging het om. Dit keer hadden de activiteiten- 
en de toernooicommissie de handen in elkaar geslagen en dit 
toernooi georganiseerd. Het is echt voor herhaling vatbaar. Tevens 
kon men in “Bar Anton” ook nog diverse spelletjes doen, dus je 
hoefde je bepaalt niet te vervelen. 
Ook het weer speelde mee, zodat men ook buiten  kon staan. 
 
Bjorn (schema), Willy en Jan (bardienst), Peter en Rob (barbecue), 
Gerard, Moniek, Joop heel hartelijk bedankt voor het organiseren 
van deze dag. 
 
Lydie 
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Jeugdkamp D.T.S. 2019 
 
Nadat we 2018 over geslagen hadden, in 2019 toch maar weer een 
kamp georganiseerd. 
De locatie was al ver van tevoren geregeld en dan wordt het best 
wel spannend of er genoeg jeugdleden zin hebben om mee te gaan. 
Gelukkig was er voldoende animo en kon het kamp gewoon 
doorgaan. 
 
Wij dus op vrijdagvond met 15 jeugdleden op de fiets naar de 
Meene. Een aantal ouders hebben ervoor gezorgd, dat de bagage er 
kwam en nadat iedereen geïnstalleerd was hebben we nog een 
aantal spelletjes in competitieverband gedaan.  De rest van de 
avond en een groot deel van de nacht hebben we ons vermaakt met 
kaartspelletjes, beerpong (maar dan de watervariant) en gewoon 
dom ouwehoeren. Pas tegen 04:15 uur was het volledig stil. 
Karin en ik waren tegen 8:00 uur weer uit ons bed en wilden ons net 
met een kopje thee installeren toen Karen en Evert langskwamen om 
te ontbijten. Om 9:00 uur begonnen we toch echt honger te krijgen 
en heeft Evert iedereen maar eens uit bed getetterd. 
 
Na een ochtend met héééééél véééééel waterballonnen en nog een 
snelle lunch zijn we op de fiets gestapt richting het Rutbeek. Daar 
hebben we in 2 teams een survivalparcours afgelegd. Het was een 
pittige hindernisbaan, maar met hulp van teamgenoten is iedereen 
het parcours doorgekomen. Moe, vies en voldaan zijn we weer terug 
gefietst naar de Meene, waar we gegeten hebben en gezellig bij het 
kampvuur marshmallows warm hebben gemaakt. 
De daarop volgende nacht hebben een aantal mensen het tot een 
uurtje of 6 volgehouden, maar daar heb ik gelukkig niet alles meer 
van meegekregen. 
Om 9:00 uur waren we het wachten weer zat en hebben we de 
pannendeksels maar eens ingezet. Ook zeer functioneel. 
 
Nadat we onze spullen bij elkaar gepakt hadden en alles weer 
schoon was zijn we opnieuw op de fiets richting Rutbeek gegaan. Dit 
keer gewoon lekker chillen en zwemmen. Om 14:15 uur zijn we op 
de fiets gestapt zodat we om 15:00 uur weer bij D.T.S. waren. 
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Ik heb me vooraf wel wat zorgen gemaakt of het wel gezellig zou 
worden  met zo weinig mensen. Achteraf gezien waren die zorgen 
volledig overbodig. Ik heb het al eens eerder gezegd, maar jong en 
oud gaan echt leuk met elkaar om. Dat en het feit dat het super 
goed weer was, heeft gemaakt dat dit weekend een top weekend 
was. 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Mirjam 
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Walhofstraat 64a, 7522 BM Enschede  Telefoon 053 – 4353081 
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Afsluiting dinsdagavond training 
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Interview met Jessa Buijnink 
 
In ons clubblad van precies een jaar geleden had ik een interview 
met haar oudere broer Pepijn. Jessa treedt in zijn voetsporen. Zij 
volgt ook de opleiding sport en beweging op het ROC en liep ook 
stage bij de dinsdagavondgroep van Philip van oktober tot nu. Ze liet 
ons regelmatig tegen de tafeltennisrobot spelen cq. zweten! Bij het 
uitkomen van dit Stokpaardje is ze net 17 geworden. Haar opleiding 
duurt nog 4 jaar. Volgend jaar moet ze ook stage lopen, maar dan 
voor een verdedigingssport. Het was voor Jessa de eerste keer dat ze 
training gaf. Ze had daarvoor alleen ervaring van trainers, die haar 
training gaven.  
 
Heb je veel geleerd van Philip? “Ja zeker; manieren om tips te 
geven en hoe je met de groep moet omgaan“.  
 
Wanneer en waar ben je met tafeltennissen begonnen? “Dat was vrij 
laat. Ik was 9 ½  jaar toen ik ging tafeltennissen bij Entac. Ik klom 
al vrij snel naar een hoog niveau. Na een jaar ging ik naar de 
Toekomst in Lochem“.  
 
Je speelt op hoog niveau competitie? Vorig jaar was je landelijk het 
hoogst genoteerd in de B-klasse. “Ben nu A-junior. Competitie speel 
ik bij de senioren in Lochem 1e divisie dames . Bij D.T.S., soms als 
ze me nodig hebben, 2e klasse heren”.  
 
Je niveau gaat nog verder omhoog.  Wat zijn je ambities? “Heb op 
Papendaal getraind, maar om echt op het allerhoogste niveau te 
presteren moet je er gaan wonen. Ook was het de vraag of ik dat 
niveau wel zou halen. Heb hier verder van af gezien. Ik train nu 3 
keer in de week en mijn doel is om eredivisie dames te gaan 
spelen”.  
 
Doe je nog aan andere sporten? “Op school krijg je les in alle 
sporten. Ik doe wel aan hardlopen voor de conditie. Ik sport graag.  
 
Wil je gymleraar worden? “ Nee, ik wil bij de politie of iets met 
revalidatie“.  
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Wil je hier in de toekomst training gaan geven? ”Voorlopig zeker 
niet. Ik richt me nu meer op m’n eigen ontwikkeling. Mocht ik toch 
later training gaan geven dan graag meer op een hoger spelniveau”.  
 
Mijn laatste prangende vraag: Waarom  maak je gebruik van die 
robot? “Dan kan ik goed opserveren; hoe de stand van het batje is, 
de slagbeweging en hoe de voeten staan. Dat kan ik niet als ik zelf 
mee speel“.  
 
Jessa bedankt voor het interview. 
 
Leonie 
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1 April 
 
In het vorige clubblad stond deze foto. Voor de demonstratieavond is 
niemand er ingetuind. Een enkeling vroeg zich wel af waar de bond 
zich nu dan weer mee bezig hield! Er klopte dus ook niets van het 
verhaal! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nieuwe leden uitge.. 
 
 
 
Francesco Marini (56) kwam 30 jaar geleden vanuit Italië naar hier. 
Hij woont in Oldenzaal, speelt competitie bij Vitesse; gedegradeerd 
van de 2e naar de 3e klasse. Francesco is ondernemer in de ICT. Hij 
heeft de nieuwe website van D.T.S. gemaakt. De pingpongapp is 
door hem ontwikkeld! Een andere sport, die  Francesco beoefend,  is 
schaken. 
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Juli 
01  Mohammad Hamad 
02  Hendrik Stuiver 
03  Barry Wachtmeester 
04  Jarno Lansink 
08  André Wiggers 
09  Eloy Marcelis 
10  Rob Altemühl 
15  Mirjam Reuver 
18  Koen Reuver 
22  Ellis Schukkink  
24  Robert Mulder  
27  Hans Lomans 
27  Peter Geul  
29  Lucas Bosch  Augustus 
31  Stefan Holwerda 01  Hans Jansen 
 01  Dennis Wiggers 0 
 03  Timo Frencken 
 15  Wim Muller 
 16  Peter Stegehuis 
 17  William Haverkorn 
 24  Bea Mulder 
September 24  Gerrit Schukkink 
02  Jessica Evertzen 25  Frans Smeding 
03  Marinke Altemühl 26  Dennis Gaasbeek 
24  Gosse Oppers 
27  Fred Almoes 
 
Oktober 
05 Simon de Rooij 
07 Monique Altemühl-Booltink 
11 Mark Hobbelink 
12 Sander Tan 
17 Nadia van Voorst 
19 Bjorn Antvelink 
20 Leonie Ruepert  
28 Marianne Barelds 
30 Peter van Dijk 
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Moeraskerslaan 9 Zilvermeeuw 111 

7534JR Enschede 7609 RZ Almelo (Multicare Center in het ZGT) 
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Jeugdteam 3 uitkomende in de 4e klas werd in de VJ.2019 kampioen. 
 
Het team bestaat uit Loes Grijsen – Sanne Vierhout – Nadia van 
Voorst en Richelle Nijhuis 
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De AK in de Diekmanhal te Enschede. 
 
Op zaterdag 18 mei werd de AK in de Diekmanhal te Enschede 
gehouden. We wisten dat er enkele D.T.S.ers mee zouden doen en 
dachten, laten we eens kijken hoe die het er afbrengen en of er nog 
meer Twentenaren zijn. In de Diekmanhal aangekomen ontdekte ik 
al een aantal spelers van diverse verenigingen uit Twente. Alleen 
waar waren de D.T.S.ers? 
Uiteindelijk (doordat ik ze ken) ontdekte ik 5 spelers van onze 
vereniging. Twee waren netjes in ons clubshirt, maar die andere drie 
waren niet te herkennen. Als er dan nog andere D.T.S.-leden komen 
kijken, die alle spelers nog niet kennen, wordt je er op het laatst 
moe van om steeds uit te leggen wie nu van D.T.S. is. Ik vind dit ook 
een slechte zaak. We hebben niet voor niets een mooi clubshirt. 
Trek dit dan aan. Dan ben je tenminste herkenbaar. Ook andere 
verenigingen doen dit en waarom wij dan niet. Wat mankeert er aan 
ons shirt? 
 
Een toeschouwer 

 
 
Rectificatie. 
 
In ons vorig clubblad stond een verkeerde foto bij de 
clubkampioenschapen. 
Dit is Niels. 
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BBQ, 
 
Een week na de laatste training op dinsdagavond hebben we 
gebarbecued bij Eva.  Iedereen nam wat mee. Jeroen deed dit zelfs 
met een bakfiets. Wat opviel was dat er wel heel veel bier was! 
Uiteraard was er ook genoeg  vlees, salades, stokbrood, fruit en 
originele gerechten. Zo is er ook aan de vegetariër in ons midden 
gedacht ! Het was super gezellig. Of – om met de onderkoelde humor 
van Frans te spreke n - 
 “ Het was gezellig; min of meer”. 
 
Leonie 
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H. Fahner 
Othmar ten Catestraat 155 
7521 EX,  Enschede 
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13 juli tot 25 augustus 
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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 
 
 
 

 

 

http://www.dtsenschede.nl/
mailto:voorzitter@dtsenschede.nl
mailto:secretaris@dtsenschede.nl
mailto:penningmeester@dtsenschede.nl
mailto:wedstrijdsecretaris@dtsenschede.nl
mailto:stokpaardje@dtsenschede.nl
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BESTUUR 
 
Voorzitter Evert de Vos 053-4613820 
Secretaris Huub Tip 06-54325682 
Penningmeester Barry Wachtmeester 053-4306792 
Algemeen Lid Karin Strijker-van Laar 06-29219011 
 Willie Kerver 053-4773696 
 Peter Broekhuizen 053-4778819 
 
 
 
SPONSORCOM. ACTIVITEITENCOM. FINANCIELE 
Evert de Vos Peter Broekhuizen ACTIESCOM. 
Barry Wachtmeester Monique Altemühl Evert de Vos 
 Bjorn Antvelink Mark van der Horst 
 Jan Wachtmeester Annemiek Mulder 
  Robert Mulder 
  Helga IJspeerd 
  
TOERNOOICOM. TRAINERSCOM. ONDERH.COM. 
Willie Kerver Evert de Vos Barry Wachtmeester 
Bjorn Antvelink Philip Bertram Philip Bertram 
Gerard Booltink Karin Strijker-van Laar Harry Fahner 
Joop Broek Annemiek Mulder Edward Hams 
Erno Broekhuizen Karen de Vos Roelof IJspeerd  
 Barry Wachtmeester Jan Wachtmeester  
 Patrick Wiggers  Herman Wigbels 
  
CLUBBLADCOM. JEUGDCOM. BARCOM. 
Lydie Broekhuizen Karin Strijker-van Laar Willie Kerver 
Koen Reuver Christel Broekhuizen Alwies Meijer 
Leonie Ruepert Pepijn Buijnink Hendrik Stuiver 
 Stefan Holwerda Jan Wachtmeester 
 Mirjam Reuver 
  
 
FIN.CONTR.COM. TEAMCOM. 
Bjorn Antvelink Peter Broekhuizen  
Gerard Booltink Huub Tip 
Helga IJspeerd 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: Lydie Broekhuizen, Leonie Ruepert, 
 en Koen Reuver. 
Redactie-adres: Veldkerslaan 308, 7534 JS Enschede. 
 Tel.053-4354908. 
Kopij: 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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