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Othmar ten Catestraat 155
7521 EX, Enschede

2

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

VOORWOORD

Heel bijzonder en bijzonder mooi.
Voor de tweede keer heeft een D.T.S.-er een Koninklijke
onderscheiding oftewel een lintje ontvangen voor alle
werkzaamheden, die hij heeft verricht voor de club. Nadat ik zelf in
2013 al in aanmerking kwam voor een lintje, was het nu Philip
Bertram die deze eer te beurt viel. Op de algemene vergadering was
het loco-burgermeester Arjan Kampman die het lintje kwam
uitreiken aan Philip. Hij had een mooie toespraak voorbereid. Bijna
al zijn werkzaamheden voor de club werden benoemd. Zijn sociale
instelling werd geroemd. Maar ook het feit dat hij altijd zeer actief
is op basisschool de Regenboog, op tafeltennisgebied maar met
name ook tijdens de Sinterklaasperiode. Ook de vele jaren dat hij
actief is bij HATAC in Haaksbergen hebben zeker bijgedragen aan
deze mooie onderscheiding.
Philip, die zelf natuurlijk van niets wist, was aangenaam verrast. Het
was dan ook mooi om te zien dat een grote groep mensen (familie,
vrienden, buren, HATAC-ers en mensen van de Regenboog) binnen
kwam tijdens de vergadering en getuige was van de uitreiking. Het
was al behoorlijk vol in Bar Anton maar met een beetje passen en
meten kon iedereen aanwezig zijn bij deze bijzondere uitreiking. Na
de uitreiking was er ruimschoots de tijd om het feestvarken te
feliciteren.
Nadat de rust een beetje was weder gekeerd in Bar Anton moest er
ook nog verder vergaderd worden. Nou ja, vergaderen. Er moesten
ook nog even 10 jubilarissen gehuldigd worden. Philip en Ans
Bertram waren ook nog 50 jaar lid van D.T.S.; ze ontvingen een mooi
tafeltennisbeeldje en bloemen. Ook Hannie Schukkink was 50 jaar
lid. Omdat er bij Hannie thuis al een tafeltennisbeeldje in de kast
staat, ontving zij een fraai ingelijste poster van een tafeltennisbatje
en natuurlijk bloemen. Bloemen en een presentje waren er ook voor
de 7 jubilarissen die 40 jaar lid zijn van D.T.S.: Taede-Jan Boringa,
Mirjam Reuver, Annemiek Mulder, Pauline Jansen, Theo Vos, William
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Haverkorn en ikzelf waren de gelukkigen. Na al deze jubilarissen
waren er ook nog 4 teams die gehuldigd werden in verband met hun
kampioenschap in de voorjaarscompetitie.
Uiteindelijk is er na een tweede pauze ook nog vergaderd en zijn er
zelfs nog enkele besluiten genomen, waarover je elders in dit
Stokpaardje meer kunt lezen.
Al met al was het de meest feestelijke algemene vergadering die ik
heb meegemaakt.
Allemaal gefeliciteerd!!
Evert de Vos,
Voorzitter.
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Opzeggen lidmaatschap D.T.S.
Op de algemene vergadering is het volgende besloten over het
opzeggen van het lidmaatschap van D.T.S.
Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd bij de
secretaris. Schriftelijk betekent via een brief of een e-mail. Het zou
fijn zijn als u in deze schriftelijke opzegging ook een reden van
opzegging wilt aangeven. Verder zijn er per jaar vier momenten per
wanneer het lidmaatschap kan worden beëindigd. Namelijk 31
maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Bij een eerder
afmelding blijft betaling van de contributie verplicht tot de
eerstvolgende opzegdatum.
Het Huishoudelijk Regelement wordt dienovereenkomstig aangepast.
Het bestuur.
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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 erlybroekh@home.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: erlybroekh@home.nl
Doe dat dan wel vóór

30 november 2019
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Samen 100 jaar lid.
Op 5 september jl. tijdens de
jaarvergadering zijn Ans en ik
gehuldigd bij D.T.S. voor ons 50jarig lidmaatschap.
Vooraf werd ik gehuldigd door de
loco-burgemeester
met
een
koninklijke onderscheiding, wat
voor mij zeer verrassend was.
Toen ik de loco-burgermeester en
mijn familie, vrienden, bestuur
van HATAC, leraressen van de
Regenboog en de Zonnestraaltjes
binnen zag komen, ging er bij mij
wel een groot licht branden.

Daarom wil ik een ieder bedanken voor de attenties, maar vooral
voor de warme woorden, die tot mij gesproken zijn. Het was voor
ons een zeer bijzondere avond.
Tijdens de eerste training bij HATAC werd ik namens het bestuur en
een erehaag van jeugd, ouders en senioren, met een drankje en
bloemen in het zonnetje gezet.
Als laatste werd ik door de D.T.S.-dinsdagavond-seniorengroep
verrast met een leuke attentie en werd er nog even na gehuldigd.
De dank heb ik al uitgesproken, maar toch wil ik één man in het
bijzonder bedanken en dat is Gerrit Schukkink; hij weet vast wel wat
ik hiermee bedoel.
Ans en Philip
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…Houd het hart in beweging!

- reanimatieopleidingen – AED apparatuur

www.twentehartsafe.nl
info@twentehartsafe.nl
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Francesco Marini
Peter Geul
Jesper Enzerink
Marlon Boé
Ali Sharifi

Roel Grijsen
Frank Messelink
Quinten Welpelo
Rianne Moeskops
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Bardienstplan 2019-2020
Ook op de Algemene Vergadering is het bardienstplan 2019-2020
goedgekeurd.
Hoe ziet dit bardienstplan er dan in de praktijk uit? Wanneer er op
maandag tijdens de competitie-avond geen vrijwillige bardienst
beschikbaar is, betekent dit dat er van de teams die op vrijdag en
op donderdag spelen een team verantwoordelijk wordt gemaakt voor
deze maandagavond-bardienst. Voor het najaarseizoen 2019 zou dat
dan betekenen dat eerst de vrijdagteams DTS 1, DTS 2, DTS 3 of DTS
4 deze bardienst krijgen toebedeeld. De eerste keer dat dit gebeurt
zou DTS 1 dan de bardienst moeten regelen en de tweede keer DTS
2, enz., enz. Indien nodig daarna nog de donderdagteams.
Wanneer er op donderdag tijdens de competitie-avond geen
vrijwillige bardienst beschikbaar is, betekent dit dat er van de
teams die op maandag en op de vrijdag spelen een team
verantwoordelijk wordt gemaakt voor deze donderdagavondbardienst. Voor het najaarseizoen 2019 zou dat dan betekenen, dat
DTS 5, DTS 8 of DTS 9 deze bardienst krijgen toebedeeld. De eerste
keer dat dit gebeurt, zou DTS 5 dan de bardienst moeten regelen en
de tweede keer DTS 8, enz., enz. Indien nodig daarna nog de
vrijdagteams.
Wanneer er op vrijdag tijdens de competitie-avond geen vrijwillige
bardienst beschikbaar is, betekent dit dat er van de teams die op
donderdag en de maandag spelen een team verantwoordelijk wordt
gemaakt voor deze vrijdagavond-bardienst. Voor het najaarseizoen
2019 zou dat dan beteken, dat DTS 6, DTS 7, DTS 10 of DTS 11 deze
bardienst krijgen toebedeeld. De eerste keer dat dit gebeurt zou
DTS 6 dan de bardienst moeten regelen en de tweede keer DTS 7,
enz., enz. Indien nodig daarna nog de maandagteams.
Natuurlijk gaan we eerst proberen alle bardiensten te vullen met
vrijwilligers. Verder kan een team maar maximaal 1x per seizoen
aangewezen worden voor een bardienst. We proberen verder te
tellen, dus als DTS 1 een bardienst op de maandagavond heeft
gedaan in het najaarsseizoen van 2019 dan zou bij een volgende
probleem op de maandagavond in het voorjaarseizoen 2020 niet
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weer DTS 1 aan de beurt zijn, maar dan zal DTS 2 worden
aangewezen. We proberen indien nodig de teams zo vroeg mogelijk
aan te wijzen, dus niet enkele dagen van te voren. Mensen, die nog
nooit achter de bar hebben gestaan, kunnen een instructie krijgen
van Willie Kerver of Jan Wachtmeester.
Een vaste eindtijd willen we niet afspreken, maar gebruikelijk is dat
de bardienst minimaal nog een uur na de laatste
competitiewedstrijd aanwezig is.
De bardienst hoeft niet perse door 1 persoon gedaan te worden,
maar mag ook samen met iemand anders. Een andere mogelijkheid
is om de bardienst te splitsen, dit mag natuurlijk ook.
We rekenen op jullie hulp en medewerking.
Het bestuur.

11

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

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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Mascotte D.T.S. 11
Jullie hebben mij vast al wel gespot bij de donderdagavondwedstrijden. Ik wil mijzelf graag voorstellen. Ik ben Dries, de
D.T.S.-11-Druif en ik juich Frans, Lara, Eva en Cor naar de top.
Sinds dit seizoen ben ik de officiële mascotte van D.T.S.11 en zorg ik
voor mentale ondersteuning en natuurlijk ook voor tips tijdens de
wedstrijd. De komende stokpaardjes kunnen jullie mijn avonturen
als mascotte beleven.
Groetjes van Dries
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Oktober
05 Simon de Rooij
07 Monique Altemühl-Booltink
11 Mark Hobbelink
12 Marlon Boe
12 Sander Tan
17 Nadia van Voorst
19 Bjorn Antvelink
20 Leonie Ruepert
28 Marianne Barelds
30 Peter van Dijk

November
02 Taede Jan Boringa
08 Ans Bertram
17 Pauline Jansen
19 Stan Bolscher
19 Fabienne Doek
20 Federico Rossi
21 Rien Heuver
24 Kim Schukkink
25 Angelique van Voorst
29 Sjoerd Zandstra
30 Ali Sharifi
December
01 Gerard Booltink
02 Hanna Kulbatzki
05 Erik Gerritsen
08 Irma van Welij
09 Joyce van Goor
09 Stijn Oosterholt
15 Alwies Meijer
16 Lara Timmerman
24 Peter Broekhuizen
26 Liesbeth Rave
28 Jan Wachtmeester
31 Henk Mouw
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JUBILARISSEN en KAMPIOENEN.
Op de ALV van 5 september werden diverse D.T.S.ers gehuldigd.
Op de Algemene Vergadering was er niet alleen een welverdiend
lintje voor Philip Bertram. Er waren ook vele jubilarissen en
kampioenen. Tenslotte was er ook nog een aftredend bestuurslid.

Maar liefst vijftig jaar lid van D.T.S.: Hannie Schukkink, Philip
Bertram en Ans Bertram.
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In totaal waren er 8 jubilarissen die 40 jaar lid zijn van D.T.S. Op de
foto Taede-Jan Boringa, Mirjam Reuver, Annemiek Mulder, Pauline
Jansen, Theo Vos, Evert de Vos en William Haverkorn. Helaas niet
aanwezig Peter Stegehuis, ons enige in Amerika woonachtige D.T.S.lid. Allen kregen een horloge en een bos bloemen.

Sandra Bourseau was 25 jaar lid. Zij kon niet aanwezig zijn en krijgt
haar speldje op een later tijdstip.

Kampioen D.T.S. 5: Peter Broekhuizen, Joop Broek,
Harry Fahner en Mark Hobbelink.

Kampioen D.T.S. 6: Bram Lieven en Stijn
Oosterholt. Rien Heuver en Niels in ’t Veld
ontbreken.
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Kampioen D.T.S. 7: William Haverkorn, Dennis Gaasbeek,
Sjoerd Zandstra (mental coach), Wouter Wiggers, Peter Mulder
en Jessica Evertzen.

Kampioen D.T.S. 9: Heleen Serier en Nicole
Postma. Nicolas Miche en Frederico Rossi ontbreken.

Helaas is Karin Strijker na 8 jaar gestopt
als bestuurslid van D.T.S., maar ze ging
niet met lege handen naar huis.

18

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

ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.

2019
Zondag 10 november

Duo-Toernooi

Maandag 9 en 16 december

Laddercompetitie

Vrijdag 20 december

Kerstbingo. Aanvang 20.00 uur

2020
Donderdag 2 januari

Nieuwjaarsreceptie, 20 uur

Maandag 6 en 13 januari

Laddercompetitie

Zondag 9 februari

Clubkampioenschappen senioren

Zondag 8 maart

Veteranentoernooi

Zondag 17 mei o.v.b.

Afsluiting Voorjaarsseizoen 2020

Zondag 8 november

Duo-Toernooi
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Walhofstraat 64a, 7522 BM Enschede Telefoon 053 – 4353081
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“Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd “
Het zal weinigen ontgaan zijn, maar er is, naast Evert de Vos, een 2e
gedecoreerde onder ons. Philip Bertram kreeg de onderscheiding
opgespeld door de loco-burgemeester van Enschede: Arjan
Kampman. Philip mag zich ook Lid in de Orde van Oranje Nassau
noemen. Een beloning en blijk van waardering voor alles wat hij tot
nu toe voor de tafeltennissport heeft betekend. Wat als rode draad
door de lijst, die talrijk is, heen loopt is het feit, dat hij het over
het algemeen, niet zo bekende tafeltennissen onder de aandacht
van kinderen brengt, nieuwe leden aanbrengt, nieuwe talenten
ontdekt en zo de tafeltennissport levend en actueel houdt

Een Koninklijke onderscheiding:
Het huidige decoratiestelsel vindt zijn oorsprong in 1815, toen de
juist gekroonde Koning Willem I zowel de Militaire Willems-Orde als
de Orde van de Nederlandse Leeuw instelde. Beide orden waren
gebaseerd op verdiensten en niet gebonden aan adeldom. Ze waren
bedoeld om met name de opmerkelijke militaire of civiele prestaties
van een persoon te belonen. De eerste decorandus was in 1815 de
Prins van Oranje - de latere Koning Willem II -, die tijdens de
veldtocht tegen Napoleon gewond was geraakt. De uitreiking van
Koninklijke onderscheidingen, Koningsdag en lintjesregen zijn
onderdeel van de Nederlandse cultuur.
Een Koninklijke onderscheiding wordt ook wel “lintje” genoemd. Het
is namelijk een medaille, die gedragen wordt als een lint. Zo’n
onderscheiding wordt uitgereikt in naam van de Koning. Er zijn
verschillende orden in Nederland. Hieronder de 3 bekendste
toegelicht:

De Orde van de Nederlandse Leeuw
Bij wet van 29 september 1815 werd deze orde ingesteld. Het is de
oudste civiele orde in Nederland. Voor de Orde van de Nederlandse
Leeuw komen mensen in aanmerking met bijzondere verdiensten van
zeer exceptionele aard voor de samenleving.

De Militaire Willems-Orde
De geschiedenis van deze orde (MWO) begon ook in 1815. Het is de
hoogste Nederlandse dapperheidonderscheiding.
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De Orde van Oranje-Nassau
Deze in 1892 ingestelde orde heeft 6 graden; Ridder Grootkruis,
Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een
benoeming in de Orde van Oranje Nassau komen mensen in
aanmerking, die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt. In welke riddergraad iemand wordt benoemd hangt
af van de uitstraling en de betekenis van de maatschappelijke
verdiensten. Beperken deze diensten zich tot de gemeentegrens dan
wordt meestal de graad Lid toegekend. Enkele voorbeelden van
terreinen waarop bijzondere verdiensten voor de maatschappij
ontwikkeld kunnen worden zijn: multiculturele samenleving, milieu–
en duurzame ontwikkeling, vrijwilligerswerk, mantelzorg, sport,
buurtactiviteiten, emancipatie, vluchtelingenwerk, humanitaire
hulverlening.

De versierselen ven een Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Het uitreikversiersel bestaat uit een kruis met een diameter van 35
millimeter, hangend aan een lint met een breedte van 27
millimeter, dat op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding
wordt gedragen. Het draagteken is een lint, opgemaakt in de vorm
van een strik. Het draagteken wordt gedragen in plaats van het
onderscheidingsteken. Voor veel gedecoreerden is de dag van de
uitreiking vaak het enige moment waarop het uitreikversiersel wordt
gedragen. Het mag alleen gedragen worden bij officiële
gelegenheden, waarbij iemand in een ambtskostuum (b.v. een toga)
gekleed moet gaan of bij officiële gelegenheden waar in de
uitnodiging is vermeld, dat het uitreikversiersel mag worden
gedragen. Het miniatuurversiersel kan bij feestelijke gelegenheden
worden gedragen, vaak in de avonduren. Het draaginsigne kan elke
dag gedragen worden.
Bij het dragen van de versierselen hoort passende kleding. Voor
heren betekent dit: (combinatiepak )pak met stropdas.
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Leonie

Bron: De Kanselarij der Nederlandse Orden
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Moeraskerslaan 9
7534JR Enschede

Zilvermeeuw 111
7609 RZ Almelo (Multicare Center in het ZGT)
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TOERNOOIKALENDER.
JEUGD

2019
09 november
10 november
01 december
14 december
15 december

Jeugd Ranglijst in Tilburg
Jeugd Ranglijst-A in Tilburg
Nederlandse Jeugd Meerkampen
Kwartfinale Almere
Jeugd Ranglijst-B in Assen
Jeugd Ranglijst in Assen

2020
02 februai
15 februari
16 februari
29 febr – 1 maart
15 maart
28 maart
29 maart
9/10 mei
6/7 juni

Nederlandse Jeugd Meerkampen
Halve finale Nijmegen
Jeugd Ranglijst
Jeugd Ranglijst-B in Soest
Nederlandse Kampioenschappen A Zwolle
Jeugd Ranglijst-A in Den Haag
Jeugd Ranglijst in Hoorn
Jeugd Ranglijst-B in Hoorn
Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
in Nijmegen
Nederlandse Jeugd Meerkampen
finale in Panningen

SENIOREN
Zie agenda op site WWW.NTTB.NL
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H. Fahner
Othmar ten Catestraat 155
7521 EX, Enschede
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UITNODIGING
Op donderdag 2 januari aanstaande is er weer de
nieuwjaarsreceptie.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in Bar Anton
om onder het genot van een hapje en een drankje het
afgelopen jaar te evalueren en het nieuwe jaar te
bespreken.
Jullie komen toch ook?
Graag tot ziens op donderdag 2 januari 2020!
Het Bestuur
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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

* Deze email adressen werken momenteel niet
De voorzitter is te bereiken via e_devos@hotmail.com
De secretaris is te bereiken via huubtip@hotmail.com
De penningmeester is te bereiken via barry.wachtmeester@home.nl
De wedstrijdsecretaris is te bereiken via
karen_devos_5@hotmail.com
Het Stokpaardje is te bereiken via erlybroekh@home.nl
De Webmaster is te bereiken via e_devos@hotmail.com
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BESTUUR
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen Lid

Evert de Vos
Huub Tip
Barry Wachtmeester
Willie Kerver
Peter Broekhuizen

053-4613820
06-54325682
053-4306792
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

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

CLUBBLADCOM.
Lydie Broekhuizen
Koen Reuver
Leonie Ruepert

JEUGDCOM.
Barry Wachtmeester tijdelijk
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
karen_devos_5@hotmail.com
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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: huubtip@hotmail.com
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
Dinsdag
17.00-18.30 uur
Woensdag 19.00-20.30 uur

Tel. 053-4617896

o.l.v. Philip Bertram
Tel. 053-4319309
o.l.v. Barry Wachtmeester Tel. 053-4306792
Karen de Vos
Tel. 053-4613820

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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