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VOORWOORD 
 
 
 
 

Wat gaat de tijd toch snel 
 
Inderdaad, voor je het weet is het jaar weer voorbij. Sterker nog, 
een heel decennium is voorbij gevlogen. De 20-er jaren staan voor 
de deur. Ik ben wel heel benieuwd wat dat gaat brengen voor het 
tafeltennis en D.T.S. in het bijzonder. De toekomst zal het ons 
leren. 
 
Op de afgelopen jaarvergadering hebben jullie allemaal kunnen 
horen dat we het als bestuur van D.T.S. niet altijd even gemakkelijk 
hebben. We verzetten veel werk binnen de club en hebben dan ook 
nog te maken met allerlei externe factoren, die het ons niet altijd 
gemakkelijker en leuker maken. Maar uiteindelijk proberen we er 
altijd het beste voor onze club D.T.S. van te maken. 
 
Zelf zit ik inmiddels meer dan dertig jaar in het bestuur van D.T.S., 
waarvan ook al meer als 20 jaar als voorzitter van D.T.S.  Ik heb 
daarom ook aangegeven op de laatste algemene vergadering dat ik 
in ieder geval bezig ben met mijn laatste termijn als voorzitter van 
D.T.S. Dat betekent, dat in september 2021 mijn voorzitterschap 
erop zit. Het zilveren voorzittersjubileum (25 jaar) zal ik dus niet 
gaan halen. Maar voor mezelf heb ik de beslissing genomen dat het 
mooi geweest is en dat het tijd wordt voor een nieuw geluid en dus 
een nieuwe voorzitter. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe 
voorzitter voor D.T.S. Via dit voorwoord willen we in ieder geval alle 
leden van D.T.S. de kans geven om hier eens over na te denken. 
Misschien ben jij wel degene die wij zoeken. Meld je dan gerust bij 
mij. We kunnen er dan eens rustig over praten en we hebben ook 
nog ruim een jaar de tijd om je alle ins en outs van het 
voorzitterschap bij te brengen.  
 
Na mijn voorzitterschap zal ik nog wel als algemeen bestuurslid in 
het D.T.S.-bestuur blijven. Tenminste, zolang totdat de overige 
bestuursleden, aangeven dat ze het ook zonder mij kunnen.  
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Wel zijn we op korte termijn op zoek naar twee nieuwe algemene 
bestuursleden. Een algemeen bestuurslid heeft enkele commissies 
onder zijn/haar hoede en regelt op deze manier een aantal zaken. In 
welke commissies men dan plaatsneemt gebeurt altijd in onderling 
overleg.  
 
Dus wil je geen voorzitter van D.T.S. worden, dan kun je altijd nog 
algemeen bestuurslid worden. Hiervoor geldt overigens hetzelfde: 
Meld je aan, we gaan met elkaar in gesprek, we brengen je op de 
hoogte van de belangrijkste zaken en in overleg gaan we kijken 
welke commissies het beste bij jou passen. 
 
Natuurlijk willen we graag jonge mensen en als het kan ook enkele 
vrouwen in het bestuur, dit om de contiuniteit voor de toekomst te 
waarborgen. Maar voldoe je niet aan deze criteria en ben je wel 
bereid om tijd en energie in D.T.S. te steken, dan zijn we echt wel 
op zoek naar jou. 
 
Rest mij niets anders dan jullie allemaal hele prettige feestdagen 
toe te wensen. Voor het nieuwe jaar wens ik iedereen met name 
veel gezondheid en heel veel tafeltennisplezier. Als laatste heb ik er 
alle vertrouwen in dat een nieuwe voorzitter en twee algemeen 
bestuursleden zich snel bij mij zullen melden. 
 
Evert de Vos, 
Voorzitter. 
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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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…Houd het hart in beweging! 
  

 

 

 
- reanimatieopleidingen – AED apparatuur 

 

www.twentehartsafe.nl 

info@twentehartsafe.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 7 maart 2020 
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Sintekerst en Nieuw, 
 
Op zaterdagmiddag 9 november hadden we met de jeugd alvast een 
voorproefje op alle feesten in de maand december. 
 
Alle ingrediënten waren aanwezig: 

- Een met sinterklaasslingers en kerstlampjes versierde 
kantine. 

- Warme chocolademelk met slagroom. 
- Pepernoten, schuimpjes en andere lekkernijen. 
- Een berg met cadeautjes en een dobbelsteen. 
- En een groep enthousiaste kinderen. 

 
Toen iedereen binnen was hebben we het, bij de jeugd van D.T.S. 
bekende, dobbelspel gespeeld en op die manier de cadeautjes 
verdeeld. Het spel blijft tot het einde spannend, want juist wanneer 
je denkt het perfecte cadeau bemachtigd te hebben moet je weer 
een cadeau weggeven of ruilen. 
Gelukkig verschillen smaken nog steeds en kun je na afloop nog 
meedoen aan een ware ruilhandel. 
 
Toen alle cadeaus verdeeld waren, hebben we ons nog tegoed 
gedaan aan broodjes knakworst en pannenkoeken. Tot slot hebben 
we ons nog vermaakt met een spel in de zaal. 
 
Ik denk dat het een geslaagde middag was. Wij, Christel, Pepijn en 
ik van de jeugdcommissie, hebben ons in ieder geval prima 
vermaakt. 
 
Zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Namens de jeugdcommissie, 
Mirjam 
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 Maseh Azizi 

Harry Theussing 
Jurien Haak 
Angelique van Voorst 
Jari Woud 
Niels in’t Veld 
Xander van den Bersselaar 
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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 bestuur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe leden uitge….. 
 
 
Vroeger speelde Angelique van Voorst bij DVO. Ze heeft daar ook in 
de 5e klas competitie gespeeld. Ze was een aantal jaren gestopt 
i.v.m. de ziekte van Crohn. Nu pakt ze bij D.T.S. de draad weer op 
en wil weer competitie gaan spelen. Angelique is 40 jaar, heeft een 
vriend  en woont samen met haar zoon en dochter van 15 en 13 jaar, 
een hond , vissen,  een aantal kippen en cavia’s. Andere hobby’s van 
Angelique zijn: wandelen en fotograferen. 
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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 
 
      

 

Walhofstraat 64a, 7522 BM Enschede  Telefoon 053 – 4353081 

 

mailto:info@devosdiensten.nl
mailto:info@devosdiensten.nl
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DUO-TOERNOOI  10 november 2019 
 
Op zondag 10 november is het DUO-toernooi gespeeld. Er was niet 
zo’n grote opkomst als vorig jaar, maar toch was het toernooi weer 
gezellig en geslaagd. 
 
Bij de jeugd deden 4 koppels mee en bij de senioren 10 koppels. Dit 
koppel bestaat uit een speler van D.T.S. met een niet-tafeltennisser. 
De D.T.S.-spelers spelen tegen elkaar met een klassenhandicap, 
daarna spelen de niet-tafeltennissers tegen elkaar en daarna wordt 
er nog gedubbeld. Iedere partij bestaat uit 3 games. De senioren 
waren in 2 vijfkampen verdeeld met daarna een kruisfinale. 
 
De uiteindelijke winnaars waren:   
 
 
Jeugd 
 
1. Richelle Nijhuis – Gert Nijhuis 
2. Fabienne Doek – Hans Doek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Senioren 
 1. Leandro Cossu – Rafael Ruiz Lopez 
 2. Bram Lieven – Bonnie Lieven 

 
 
 
 
Jan – Gerard – Joop bedankt voor de bar en organisatie. 
 
Lydie 
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.  
 
 

 

2019 
 
Maandag 9 en 16 december Laddercompetitie  
 
Vrijdag 20 december Kerstbingo. Aanvang 20.00 uur 

 
 

2020 
 
Donderdag 2 januari Nieuwjaarsreceptie, 20.00 uur 
 
Maandag 6 en 13 januari Laddercompetitie 
 
Zaterdag 11 januari Clubkampioenschappen Jeugd 
 
Zondag 9 februari Clubkampioenschappen senioren 
 
Zondag 8 maart Veteranentoernooi 
 
Zondag 29 maart Senioren-dubbeltoernooi 
 
Zondag 17 mei Afsluiting Voorjaarsseizoen 2020  
 
Zaterdag/Zondag 6/7 juni Lange dag/nacht jeugd 
 
Zondag 8 november Duo-Toernooi  
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High tea, 
 
In de zomer hadden we al met een groep van de 
dinsdagavondtraining gebarbecued bij Eva. Dat was voor herhaling 
vatbaar.  Het kwam er deze zomer niet meer van. Totdat men op 
het super leuke idee kwam om te gaan “ high-tea-en”.  De locatie 
was bij Frans. Hij kan het  goed vinden met z’n buurvrouw, want die 
heeft alles tot in de puntjes verzorgd. Frans is een uitstekende 
gastheer en het was reuze gezellig!  
 
Leonie 
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Januari 
01 Hannie Schukkink 
02 Michel van Maarle 
02 Joke de Vries 
04 Heleen Serier 
  5 Linda Leever-Scheggetman 
07 Karin Strijker van Laar 
09 Frederick Weeink 
14 Robert Scheggetman 
16 Joop Broek 
22 Ronald Platje 
27 Wessel ten Berge 
31 Lydie Broekhuizen 
31 Theo Vos 
 
   Februari 
   02 Andre Bosch 
   06 Marc Strijker 
   13 Emanuel Cossu 
   17 Evert de Vos 
   24 Loes Grijsen 
   24 Anthony Deinum 
   25 Erno Broekhuizen  
   26 Jari Woud 
   28 Nicolas Miche 
   28 Maseh Azizi 
 
Maart 
02 Jurien Haak 
04 Paolo Graziano 
07 Annemiek Mulder 
13 Esmee Bosch 
12 Wouter Tan 
14 Roelof IJspeerd 
14 Nicole Postma 
14 Quinn Timmers 
19 Peter Mulder 
28 Leandro Cossu 
29 Ahmed Aleyd 
30 Jesper Enzerink 
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Moeraskerslaan 9 Zilvermeeuw 111 

7534JR Enschede 7609 RZ Almelo (Multicare Center in het ZGT) 
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TOERNOOIKALENDER. 

 
JEUGD 
 
 

2019 
 
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 
 
 
 

D.T.S. Digitaal 
 
Dit is het derde digitale stokpaardje. Volgend jaar wordt geprobeerd 
de leesbaarheid te verbeteren. Wil je het stokpaardje per post 
ontvangen, mail dan naar erlybroekh@home.nl. 

  

http://www.nttb.nl/
http://www.nttb.nl/
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ADVERTEERDERS BEDANKT 
 VOOR UW ADVERTENTIE 
 EN FIJNE FEESTDAGEN 
GEWENST 
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Tot op 2 januari in Bar Anton! 
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D.T.S.- Online!! 
 
www.facebook.com/dtsenschede 
 
Laatste nieuws? www.dtsenschede.nl 
 
www.twitter.com/dtsenschede 
 
Algemene informatie nodig? www.dtsenschede.nl 
 
Wist u dat het bestuur bereikbaar is via: 
 * voorzitter: e_devos@hotmail.com 
 * secretaris: dtsenschede@hotmail.com 
 * penningmeester: barry.wachtmeester@home.nl 
 
voor vragen of opmerkingen over de competitie of teams: 
 * karen_devos@hotmail.com 
 
Iets leuks voor in het stokpaardje? 
 * erlybroekh@home.nl  
 
Heb je nog op- of aanmerkingen of een leuk verhaal, nieuwsfeit, 
leuke foto’s etc. voor op de website? 
 * dtsenschede@hotmail.com 
 
 
 

 
 

 

http://www.dtsenschede.nl/
http://www.dtsenschede.nl/
mailto:e_devos@hotmail.com
mailto:e_devos@hotmail.com
mailto:secretaris@dtsenschede.nl
mailto:secretaris@dtsenschede.nl
mailto:penningmeester@dtsenschede.nl
mailto:penningmeester@dtsenschede.nl


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

 

 24 

BESTUUR 
 
Voorzitter Evert de Vos 053-4613820 
Secretaris Huub Tip 06-54325682 
Penningmeester Barry Wachtmeester 053-4306792 
Algemeen Lid Willie Kerver 053-4773696 
 Peter Broekhuizen 053-4778819 
 

Wedstrijdsecretaris Jeugd / Senioren :  
Karen de Vos Tel. 053-4613820 
E-mail karen_devos_5@hotmail.com  
 
 
 
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  
   Herman Wigbels 
  
CLUBBLADCOM. JEUGDCOM. BARCOM. 
Lydie Broekhuizen Barry Wachtmeester 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 
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’t Stokpaardje, clubblad van t.t.v. D.T.S. 
 
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 

erlybroekh@home.nl 
 
Tafeltennisvereniging D.T.S. (DOOR TRAINING STERK), opgericht  
1 september 1963, telt ongeveer 120 senior- en 30 jeugdleden. 
Kamer van Koophandel: Nr. 40073975 
Internetsite:  www.dtsenschede.nl 
Secretariaat: Huub Tip. 06-54325682 
 E-mail: dtsenschede@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 per einde kwartaal 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. Evert de Vos Tel. 053-4613820 
   Annemiek Mulder Tel. 053-4617896 
   Karin Strijker Tel. 06-29219011 
   Barry Wachtmeester Tel. 053-4306792 
Dinsdag 17.00-18.30 uur  o.l.v. Philip Bertram Tel. 053-4319309 
Woensdag 19.00-20.30 uur o.l.v. Karen de Vos Tel. 053-4613820 
   Barry Wachtmeester Tel. 053-4306792 
   Karin Strijker 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 10.00 - 13.00 uur 

mailto:dtsenschede@hotmail.com
mailto:dtsenschede@hotmail.com
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