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VOORWOORD

Passende maatregelen
Passende maatregelen, tja dat was de titel van mijn voorwoord dat
ik een paar weken geleden heb geschreven. Maar de titel kan wat
mij betreft gewoon blijven staan. Het ging over de drukte bij DTS en
hoe we daar mee om moeten gaan in de toekomst. Nou deze
problemen hebben zich voorlopig in ieder geval opgelost. Want de
Nederlandse regering heeft passende maatregelen getroffen.
Het is de eerste keer in mijn lange carrière als voorzitter van DTS,
dat ik vlak voor het verschijnen van een nieuw ’t Stokpaardje, het
voorwoord moet herschrijven. Het Coronavirus heeft ons leven
volledig overhoop gegooid. Het normale leven staat volledig op zijn
kop en ook de sport ligt er helemaal uit. Voor ons DTS-ers betekent
dat op dit moment, dat de zaal en Bar Anton in ieder geval gesloten
zijn t/m 1 juni 2020. Dus niet vrij spelen, geen competitie, geen
trainingen, geen bekercompetitie, geen vergaderingen, geen
toernooien en andere activiteiten. Helemaal niets.
Het is een situatie die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Er is
dan ook geen draaiboek voor deze uitzonderlijke situatie en eigenlijk
is dat ook niet nodig. De maatregelen zijn dusdanig rigoureus en
duidelijk, dat een draaiboek totaal overbodig is op dit moment.
Zoals het er nu uitziet, hopen we dat we in juni nog een balletje
kunnen slaan, maar of dit ook echt gaat lukken? Niemand die het op
dit moment kan zeggen. Dus hoe het verder gaat kunnen we jullie nu
ook nog niet zeggen. De voorjaarscompetitie is stopgezet en ook is
er geen degradatie en promotie. Welke gevolgen dat heeft voor de
nieuwe teamindelingen is dan ook nog niet duidelijk, maar wanneer
we meer weten zullen we jullie informeren via onze website, e-mail
en de PingPongApp.
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Rest mij niets anders jullie allemaal nogmaals op het hart te
drukken, dat we de komende tijd thuis moeten blijven, ook al
vinden we dat niet leuk. Houd afstand van elkaar en wees
voorzichtig. Op deze manier hoop ik dat we allemaal gezond blijven
en dat we elkaar allemaal weer gaan zien wanneer dat weer
mogelijk is en dat we dan met veel plezier weer samen kunnen
tafeltennissen bij DTS.
Hopelijk tot snel, doe voorzichtig en blijf gezond.
Evert de Vos,
Voorzitter.

De leefregels volgen elkaar snel op in deze rare tijd.
Op dit moment zijn Alle activiteiten bij DTS (wedstrijden /
trainingen / vrij trainen / vergaderingen / enz.) afgelast.
Omdat de regels rondom het coronavirus van dag tot dag
kunnen veranderen is het Stokpaardje niet het geschikte
medium om op de hoogte te blijven van de actuele informatie
rondom DTS. We verwijzen hiervoor naar de WEB-site van DTS,
naar de mail en de pingpongapp.
Redactie
Stokpaardje

Alleen nu even niet
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DTS en de Ping Pong App.
DTS gebruikt de Ping Pong App. Omdat we allemaal met de tijd mee
willen gaan, hebben we bij DTS een eigen app. DTS gebruikt hiervoor
de Ping Pong App. Met deze Ping Pong App kunnen we als vereniging
goed en snel communiceren met onze leden. Het is mogelijk om via
de Ping Pong App een pushbericht (berichtje op je telefoon) te
sturen. Ook kunnen we heel gemakkelijk e-mail berichten versturen
via de Ping Pong App. Helaas gebruikt nog niet iedereen deze app op
zijn telefoon. We zullen de komende tijd nogmaals de DTS-ers, die
nog niet meedoen met de Ping Pong App, de inloggegevens sturen
zodat ze zich alsnog kunnen aanmelden. Mocht je toch nog vragen
hebben neem dan even contact op met Peter Broekhuizen of Evert
de Vos.
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DTS-Laddercompetitie
Maandag 9 december gingen
we weer van start met de
DTS- laddercompetitie.
Ikzelf kon hier helaas nog niet
bij aanwezig zijn, maar de
tweede avond was ik wel van
de partij. Er was dit jaar een
goeie opkomst met een
record aantal deelnemers.
Door de grote deelname is
zelfs besloten om een extra
maandagavond in te lassen,
zodat iedereen wel de kans
kreeg om de 15 wedstrijden
te halen. Ikzelf ging goed van
start en ook de andere
avonden gingen mij goed af.
Op
de
laatste
avond
probeerde Desney mij nog
voorbij te komen, maar dat is
hem net niet gelukt. Bram
ging ervandoor met de derde
plek net voor Huub.
Organisatie
bedankt
en
hopelijk hebben we de
volgende keer weer zoveel
deelnemers.
Jessica
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LADDERCOMPETITIE 2019 - 2020
Naam
J. Evertzen
D. Mansveld
B. Lieven
H. Tip
H. Theussing
N. Miche
H. Fahner
M. van Maarle
S. Holwerda
H. Serier
A. Aleyd
M. Azizi
W. Haverkorn
E. Lamers
J. Broek
M. Hamad
G. Cossu
M. Cossu
E. de Vos
C. Butzelaar
P. Geul
K. de Vos
F. Weeink
D. Wiggers
S. Bourseau
F. Martini
P. Wiggers
E. Marcelis
F. Rossi
G. Booltink
A. Sharifi
P. Beunders
R. Spekreise
N. Postma
L. Timmerman
M. Harms
Jonathas
F. Smeding

Totaal
Aantal punten
4
18
0
39
19
9
16
0
26
0
1
25
27
43
21
4
15
0
22
17
4
17
24
24
0
0
15
19
20
11
0
20
19
28
17
4
16
0
12
30
4
16
13
20
0
4
18
0
27
12
3
16
12
21
0
5
15
13
9
0
4
15
0
11
18
4
19
8
12
9
3
19
12
8
15
3
27
8
31
11
3
15
15
12
0
3
17
13
9
5
3
21
10
17
3
5
18
0
6
0
0
16
0
1
1
Geen 15 wedstrijden gespeeld
0
6
0
20
0
0
7
0
6
13
0
7
12
8
0
0
5
2
12
0
0
5
0
0
14
1
4
6
0
0
0
9
12
12
0
0
11
18
11
0
0
10
7
13
0
2
4
0
5
0
4
7
7
0
0
3
3
0
0
0
0
4
0
5
0
6
13
0
15
0
0
3
3
0
0
4
7
0
0
4
0
7
0
0
5

17
40
0
15
9
0
0
9
16
10
9
16
9
15
8
11
3
5
6
7
0

Totaal
75
66
91
54
57
50
64
51
49
49
42
38
38
44
43
61
30
32
36
13
2

Gemiddeld
4,1667%
4,1250%
3,6400%
3,6000%
3,3529%
3,3333%
3,2000%
3,1875%
3,0625%
2,7222%
2,6250%
2,5333%
2,5333%
2,3158%
2,2632%
2,2593%
2,0000%
1,8824%
1,7143%
0,7222%
0,1250%

0
4
0
0
0
5
0
0
0
3
5
4
0
1
0
2
0

20
23
20
14
14
11
24
29
20
8
12
4
5
16
3
6
5

3,3333%
3,2857%
2,8571%
2,8000%
2,8000%
2,7500%
2,6667%
2,6364%
2,0000%
2,0000%
1,7143%
1,3333%
1,2500%
1,2308%
1,0000%
0,8571%
0,7143%

Aantal wedstrijden gespeeld

0
0
7
0
6
6
5
0
5
0
6
5
0
5
4
6
5
6
5
4
0

10
7
12
7
7
5
10
5
7
9
7
5
4
6
5
13
7
4
9
9
10

4
0
5
4
0
4
5
7
0
5
0
0
7
4
7
5
0
4
4
0
6

0
0
4
2
0
3
5
6
3
0
3
0
0
0
3
0
0

6
3
3
3
0
0
4
5
7
2
0
0
4
7
0
0
0

0
4
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
7
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…Houd het hart in beweging!

- reanimatieopleidingen – AED apparatuur

www.twentehartsafe.nl
info@twentehartsafe.nl
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Wat doen jullie?
Ons dagelijks leven wordt nu anders ingericht. We weten nog niet
voor hoe lang. We hopen jullie – zodra het weer kan - gezond en wel
bij DTS terug te zien.
Staat jullie dagelijkse leven op de kop?
Moet er meer gewerkt worden of juist niet? Hoe gaat het lesvolgen
thuis in plaats van op school ? Vind je nieuwe hobby’s? Ontdek je
andere talenten van jezelf?
Schrijf je verhalen naar het Stokpaardje. We zien jullie ervaringen
graag te gemoet.
De Redactie

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

13 juni 2020
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Jonatas Kirsch
Roy Spekreijse
Luuk Moes
Dave Hommel
Joost Schilmöller

Hanna Kulbaltzki
Leandro Cossu
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.

2020
Zondag 17 mei

Afsluiting Voorjaarsseizoen 2020
(gaat niet door)

Zaterdag/Zondag 6/7 juni

Lange dag/nacht jeugd
(gaat niet door)

Zondag 8 november

Duo-Toernooi

IN MEMORIAM ROBERT MULDER
Robert Mulder is na een ziekbed toch nog onverwachts overleden
op 14 januari 2020.
Robert is begonnen met tafeltennissen bij tafeltennisvereniging
GTTV in Glanerbrug. Maar inmiddels was hij al bijna 20 jaar lid
van DTS. In die tijd is hij ook nog een aantal jaren secretaris van
DTS geweest.
We wensen zijn vrouw Annemiek en zijn kinderen, zijn familie en
vrienden heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2020.
Op zondag 9 februari 2020 zijn de clubkampioenschappen voor de
senioren gehouden. En ondanks code oranje vanwege storm Ciara
was toch iedereen, die ingeschreven had, aanwezig.
Er werd gespeeld in een 6- en 5 kamp in klasse P/1/2; 2 x 5kamp in
klasse 3/4/5 en een zeskamp voor de 6e klas. Daarnaast was er nog
de S-klasse, waarin iedereen volgens loting speelt zonder handicap.
Om 10.00 uur gingen we van start. Er waren leuke en pittige
wedstrijden te zien, maar vooral werd er goed gestreden en plezier
gemaakt. Van 13.00 – 13.40 was er een pauze ingelast. De
deelnemers en ook toeschouwers kregen soep en broodjes en daarna
gingen we weer verder met de wedstrijden. Tegen 17.00 uur was het
toernooi ten einde en kon iedereen weer naar huis.
S-klasse:

1. Desney Mansveld (Clubkampioen)
2. Stefan Holwerda

P/1/2:

1. Desney Mansveld
2. Stefan Holwerda

3/4/5:

1. Maseh Azizi
2. Bram Lieven

6:

1. Heleen Serier
2. Ahmed Aleyd

Willy, Marijke, Erno, Gerard, Bjorn: heel hartelijk bedankt voor het
smeren van de broodjes, soep maken, bardienst en organisatie.
Tot volgend jaar.
Lydie
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Van links naar rechts:
Bram Lieven – Jessica Evertzen – Desney Mansveld – Stefan Holwerda –
Frederic Weeink – Heleen Serier – Amed Aleyd – Maseh Asisi
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Walhofstraat 64a, 7522 BM Enschede Telefoon 053 – 4353081

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
25
25
26

Juni
01
03
06
06
10
14
16
17
22
25
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
Harry Fahner
Willie Kerver
Jory ten Duis

Wouter Wiggers
John Timmers
Eva Lamers
Francesco Marini
Luuk Moes
Pepijn Buijnink
Karen de Vos
Lotte Altemühl
Laura Veltink
Harry Theussing
Iris Reuver
Jessa Buijnink
Anouk Broekhuizen
Philip Bertram

Mei
01
01
02
04
06
07
07
10
18
19
26
27
28
30
31
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Desney Mansveld
Myron Hams
Patrick Beunders
Ben Schukkink
Niels in ’t Veld
Mark van der Horst
Bram Lieven
Gé Dakkus
Maartje van der Lingen
Sander van der Noordt
Jonatas Kirsch
Richelle Nijhuis
Susan Bertram
Huub Tip
Maaike Scheggetman
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Nieuwe leden uitge…..
Roy Spekreijse kwam samen met collega Jonathan naar DTS.
Roy tennist ook nog. Hij komt oorspronkelijk uit Goor en is 43 jaar .
Sinds 2008 woont Roy in Enschede. Hij is getrouwd en heeft een
dochter van 4. Hij werkt bij thuisbezorg.nl in de ICT.

Nieuwe leden uitge…..
Jonatas Kirsch (31) is een collega van Roy Spekreijse. Hij kwam op
het idee samen te gaan tafeltennissen. 15 jaar geleden had hij op
school voor het laatst getafeltennist. Naast tafeltennis voetbalt hij
af en toe. Jonatas en z’n vrouw wonen sinds 5 maand in Enschede.
Ze komen uit Brazilië.

Nieuwe leden uitge…..
Vanaf z’n 14e tafeltennist Maseh Azizi - met een onderbreking van
een paar jaar - bij GTTV. Omdat daar verder geen mogelijkheid was
om te trainen, is hij overgestapt naar DTS. In de competitie speelt
hij vanaf dit seizoen met Harry, Joop en Peter in de 3e klasse. Door
een spierziekte gaat lopen, vooral in de wintermaanden, wat
moeilijker. Maseh is 29 jaar en woont en werkt bij z’n ouders. Ze
wonen in Glanerbrug en staan op markten in het hele land; ook in
Enschede. Ze verkopen accessoires voor telefoons en laptops.
14
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Nieuw jasje
Als redactie zijn we er eind vorig jaar op gewezen dat op de website
het logo van DTS is veranderd. Een mooi strak design is het
geworden. Eén van ons kreeg de vraag hoe het dan gaat met de
verschillende clubshirts, die we al hebben en waar nog allemaal het
oude logo op staat. Wordt dat ook veranderd? Echter hier gaan wij
niet over. Wel bracht het ons op de gedachte om ons oude Stokpaard
een nieuwe jas aan te trekken en het nieuwe logo hierin te
verwerken. Nou wil het geval dat André Bosch dit idee ook aan ons
uitte. Hij bood spontaan aan ons te helpen een nieuw ontwerp voor
het voorblad te maken. En zie hier het resultaat. Dank je wel André!
Nou zijn we best benieuwd wie nou eigenlijk het nieuwe logo heeft
ontworpen.
Wie het weet mag het zeggen. Het Stokpaardje gaat in ieder geval
fris en fruitig de jaren 20 in.

De redactie
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Jeugdclubkampioenschappen 2020
Het jaar was nog niet helemaal voorbij, maar toch was het alweer
tijd voor de clubkampioenschappen voor de jeugd van DTS.
Afgelopen jaar hebben veel jeugdigen onder ons de senioren leeftijd
bereikt. Het aantal jeugdleden is daardoor flink gedaald, maar
uiteindelijk hebben zich nog 13 jeugdleden aangemeld.
Op 11 januari was het zover. We hebben nog 1 afmelding gehad,
maar voor de rest was iedereen keurig op tijd aanwezig.
Open klasse:
In de open klasse waren we begonnen met 4 3-kampen. In de halve
finale nam Lucas het op tegen Sanne en Richelle tegen Loes. In de
finale wist Richelle de eerste game nog te winnen, maar daarna trok
Lucas aan het langste eind.
1ste Lucas Bosch
2de Richelle Nijhuis
2de/3de klasse:
In de poule was al gauw duidelijk dat de strijd ging tussen Loes en
Lucas. Voor het begin van de laatste ronde waren ze allebei nog
ongeslagen, dus in deze laatste wedstrijd ging het erom. Het werd
een 5-setter met allemaal nipte uitslagen. Loes wist uiteindelijk de
winst naar zich toe te trekken.
1ste Loes Grijsen
2de Lucas Bosch
Nieuwelingen klasse:
Dat Esmée zou gaan winnen werd al snel duidelijk. Ze heeft geen
enkel steekje laten vallen.
De strijd om de 2de plaats was spannender. Luuk en Wessel stonden
allebei op 3 gewonnen potjes toen Stan nog tegen Luuk moest
starten. Bij winst van Stan had Stan nog 2de kunnen worden. Jammer
genoeg voor Stan is dat niet gelukt. Luuk won en werd daarmee 2 de.
Wessel werd 3de en Stan uiteindelijk 4de.
1ste Esmée Bosch
2de Luuk Moes
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Het was weer een mooie dag met relatief veel ouders aan de kant
om de jeugdleden aan te moedigen. Zo zien wij dat graag.

Namens de jeugdcommissie,
Mirjam Reuver.
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Veteranentoernooi zondag 8 maart 2020.
Op zondag 8 maart werd voor de 45ste keer het Veteranentoernooi
door DTS georganiseerd.
We hadden bij de heren de leeftijd met 2 jaar verlaagd. Dus geboren
voor 1 januari 1968.
Bij de dames is het geboren voor 1 januari 1980. Er deden 23 heren
mee en 9 dames.
De heren speelden in 3 x 6-kamp en 1 x 5-kamp en de dames in een
9-kamp. Daarna deden de heren nog een winnaarsronde en een
verliezersronde van poules van 3.
Het was weer een zeer geslaagde dag en ook de nieuwelingen waren
enthousiast. Dus hopelijk komen ze volgend jaar weer terug. Er
wordt nog altijd tot de 21 gespeeld. Ook in de bar was het goed
toeven. Bea had 3 soorten soep gemaakt, nl. kippen-, groenten- en
erwtensoep. ‘s Morgens worden de deelnemers ontvangen met koffie
en krentenwegge.
Tussentijds gaan Bea of Peter met hapjes rond en zelfs de spelers
worden niet vergeten. Ze leggen hiervoor ook graag hun batje even
neer. ’s Middags werden Bea en Peter vervangen door Willy en Jan.
Ook deze heren weten nu hoe het tijdens het veteranentoernooi
gaat. Alles zeer gemoedelijk.
De prijsuitreiking werd door Peter gedaan, aangezien onze voorzitter
voor de eerste keer zelf deelnam aan het toernooi. Peter verbaasde
zich er over dat er zelfs iemand uit Brabant kwam. Ja, Stef
Berendsen, nog altijd lid van Effekt ’74, komt ieder jaar om aan dit
toernooi deel te nemen. Samen met zijn vrouw boeken ze dan een
weekendje Twente, zodat Stef aan dit toernooi kan deelnemen.
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De uitslagen waren:
Heren enkel Winnaarsronde
1. Stef Berendsen (Effekt ’74)
2. Joop Broek (DTS)
3. Robert Scheggetman (DTS)
4. Jan Roeloffzen (Entac)

Heren enkel Verliezersronde
1. Gerard Booltink (DTS)
2. John Timmers (DTS)
3. Henk Stuiver (DTS)
4. Bert Arends (DVO)

Dames enkel
1. Karen de Vos (DTS)
2. Helga IJspeerd (DTS)
3. Sandra Bourseau (DTS)

De overige 6 dames kregen
allemaal een plak chocola

Mixdubbel
1. Helga IJspeerd – John Timmers (DTS)
2. Linda Leever – Robert Scheggetman (GTTV/DTS)
Damesdubbel
1. Helga IJspeerd – Sandra Bourseau (DTS)
2. Karen de Vos – Annemiek Mulder (DTS)
Herendubbel
1. Joop Broek – Harry Fahner (DTS)
2. Wim Hietbrink – Norbert Brockhuis (Effekt/Tw.veld)
Ook de oudste deelnemers worden nooit vergeten. Ze kregen een
kleine attentie. Dit keer waren het Annette Soer (DVO) en Chris van
Sermond (Olympia).
Alle barmedewerkers Bea, Peter, Willy en Jan heel hartelijk bedankt
voor jullie inzet.
En ook de toernooicommissie bedankt voor het werk wat jullie
gedaan hebben. Het was weer zeer geslaagd.
Lydie
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Top 10 heren, top 6 dames, top 6 jeugd.
Nadat om iets voor 14 uur de deelnemers weer op spectaculaire
wijze werden voorgesteld, werd voor de 21e keer bij Effekt ’74 in
Wierden het jaarlijkse toernooi met de beste 10 heren, de beste 6
dames en de 6 beste aanstormende talenten van de jeugd van
Twente op zaterdag 4 januari 2020 verspeeld. DTS is over het
algemeen goed vertegenwoordigd. Ook dit jaar. Echter nu niet bij de
jeugd. Bij de heren, waaraan nu ook 2 gastspelers van buiten de
regio deelnamen, streed DTS-er Desney Mansveld tegen Jullian
Plette van Kampenion, Hugo Beute van DTV, Erik Pijper van Blauwwit, Devin Wassink van Blauw Wit, Ramon Henning van Effekt '74,
Lars Hubbelmeijer van Effekt '74, Derek Rodink van Thibats, Thijs
Smit van Entac en Lars Banning van Entac. Bij de dames moesten de
DTS-ers Maartje van Lingen en Jessa Buijnink het opnemen tegen
Linsey Preuter van Blauw Wit, Kim Preuter van Blauw Wit, Jeltje
Elsinga van Effekt '74, Linsey Otten van Rijssen. Bij de heren werden
2 vijfkampen gespeeld, gevolgd door een 1/2e finale en finale. Bij de
dames werd een 6-kamp gespeeld en de finale. Een sterk
deelnemersveld, wat terug te zien was in mooie partijen. Zowel
aanvallend als verdedigend veel lange rally’s gezien. Toptafeltennis!
Desney won 2 wedstrijden. Maartje won 1 wedstrijd en Jessa won 3
wedstrijden waardoor ze, tot haar eigen verbazing, in de finale
kwam. Daar was Linsey Preuter een maatje te groot voor haar. Een
knappe 2e plek dus !
Leonie Ruepert
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Hulde aan Willie en Jan
Dat zijn onze mensen achter “het schap”, altijd present op de
maandag- en donderdagavond. We vinden dat normaal, maar dat is
het niet. Voor beiden begint het al met tijdig opstaan om zich
geestelijk en lichamelijk op deze taak voor te bereiden. Ook
mentaal moet het goed zitten, want een slecht humeur kan
helemaal niet op deze plek.
Op zo’n avond komt er een verscheidenheid aan mensen voorbij, die
allemaal wat anders willen. Talloze soorten bier, fris, wijn rood of
wit, port – tussendoor een bounty, mars of drop – en als het kan een
beetje vlot. Waarom niet allemaal chocomel?? Het kan zo eenvoudig
zijn.
Later op de avond begint het geleuter. Alle teams zitten bij elkaar
achter de noten en de drank met verhalen over de gemiste kansen
en het niet in vorm zijn. Over de net- en kantballetjes maar te
zwijgen. De heren achter het schap horen het allemaal geduldig aan
en denken, kan het wat korter want dan zijn wij een keer vóór 2 uur
in de nacht thuis.
MIJN RESPECT VOOR BEIDEN, DIE ER ALTIJD MAAR WEER STAAN.
Dan zijn er nog de “barhoeders”, mensen uit de verschillende teams
die vaak op de traininsgavond hun dienst draaien. Zij doen allemaal
hun uiterste best de afnemers tevreden te stellen. In mijn omgeving
zijn dat de teams uit klasse 6. Niets dan lof voor de dames uit deze
groep, maar bij de heren moet je meer geduld hebben. Die praten
teveel tussendoor en zijn met “andere zaken” bezig. Bij Ahmed
moet je zijn voor speciale spijzen, vooral als er wat te vieren valt.
Lekkere hapjes te over. Jeroen heeft alleen verstand van bier en
Mohammed bedient strikt op volgorde, voordringen is er niet bij. Bij
Erik moet je het meeste geduld hebben. Zittend op zijn piano-, c.q.
barkruk draait hij rondjes en als je geluk hebt, stopt het carrousel
voor het deurtje, waarachter jouw drankje staat. Hij komt dan
kreunend van de kruk (leeftijd gaat een rol spelen) om bukkend een
flesje uit te graven wat jij hebt besteld. Moeilijk wordt het dan bij
het bier met soorten als bok-, donker-, helder, 00 of driemaal 0 met
of zonder schuim. Gewoon chocomel is het simpelst. Al met al Erik,
top zoals jij iedereen tevreden stelt.
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Aangezien ik in de “bejaardengroep” zit, mag ik geen bardienst
draaien. Maar goed ook, want mijn tellen stopt bij 6 met een
uitschieter naar 7.
BARDIENST, GA ER MAAR AAN STAAN.
Frans.
P.S. Ik vernam trouwens, dat Willie een operatie aan de knie te
wachten staat, waardoor hij langere tijd is uitgeschakeld. Dat zullen
wij nog merken. Willie nu alvast sterkte gewenst.

TOT ZIENS BIJ DTS
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Open Zeister
Op zondag 8 maart vertrokken wij,
Heleen, Mohammed, Bram en ik, naar
Zeist om daar te strijden om het open
tafeltenniskampioenschap. Frederico en
Nicolas zouden DTS ook vertegenwoordigen
in Zeist.
Zeist is een eind rijden, al helemaal als je
vanwege de ontmanteling van een V1-bom
niet via de A1 kan rijden. Ook al waren we
vroeg vertrokken, de sfeer was goed in mijn kleine autootje.
Mohammed had lekkere broodjes meegenomen voor onderweg en de
kamelen langs de A18 zorgden voor veel hilariteit (vooral op de
achterbank).
Om kwart over 9 waren wij in Zeist en konden we inspelen. De rest
van de dag zou verlopen via het Zwitsers systeem, wat inhoudt dat
er een indeling was van 3 poules. Won je een wedstrijd dan kwam je
daarna tegen een sterkere tegenstander; had je verloren, dan kreeg
je een gemakkelijkere tegenstander. Hierdoor waren wij de hele dag
lekker aan het spelen; bij elkaar aan het kijken en soms aan het
genieten van een kopje thee of erwtensoep in de kantine.
Na 7 speelrondes was het tijd voor de halve finales, die per klasse
werden gespeeld. Bij gebrek aan
concurrentie (er waren slecht 5
6e klassers aanwezig) kwam ik in
de halve finale tegenover Heleen
te staan. Zij had het in de
poulefase veel beter gedaan, en
zelfs van een 4e klasser
gewonnen. Toch trok ik tijdens
de halve finale aan het langste
eind en zo kwam het dat ik, als verliezend finalist, een beker mee
naar huis mocht nemen. Ook Bram haalde de halve finale, maar
helaas heeft hij het niet gered.
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Als laatste werden we nog getrakteerd op een spectaculaire finale in
de hoofdklasse, waar heuse pirouettes werden gedraaid om de
volgende bal te halen.
We besloten deze gezellig en
sportieve dag af te sluiten in
een pannenkoekenrestaurant,
en
daarna
weer
naar
Enschede te rijden. Volgens
de berichtgeving zou de
snelweg weer open zijn, maar
toch werden wij genoodzaakt
om de toeristische route
rondom Deventer te nemen.
Nadat ik iedereen netjes thuis had afgeleverd, trok ik om iets voor
elf uur ’s avonds de voordeur achter mij dicht.
Eva.

TOERNOOIKALENDER.
JEUGD

2020
9/10 mei
6/7 juni

NJK in Nijmegen
NJM finale in Panningen

SENIOREN
Zie agenda op site WWW.NTTB.NL
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Moeraskerslaan 9
7534JR Enschede

Zilvermeeuw 111
7609 RZ Almelo (Multicare Center in het ZGT)
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Spek de kas.
Leuke actie om jeugdkampen te financieren met de verkoop van
snoep. Geen spekkies, maar engels drop. Of, zoals iemand snugger
opmerkte, brexit drop.
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Ranglijsttoernooi Soest
We zijn zaterdag 15 februari met 5 deelnemers naar het
ranglijsttoernooi in Soest geweest. Barry Wachtmeester, Irma van
Welij en Evert de Vos waren de coaches en Lucas Bosch, Sanne
Vierhout, Richelle Nijhuis, Loes Grijsen en Iris Reuver waren de DTSdeelnemers. Voor allemaal was het hun eerste ranglijsttoernooi.
Spannend. Spelen in een grote zaal met heel veel tafels en heel veel
kinderen is toch even wat anders dan een wedstrijd bij DTS. Maar
het ging best goed. Lucas had wat kansen, maar kwam niet verder
dan winst van enkele games. Sanne verloor 1 wedstrijd nipt in 5
games en wist daarna nog een potje te winnen. Loes won 3
wedstrijden in haar poule, ze won ook van Sanne. In de vervolgronde
verloor ze helaas. Ze moest lang wachten voor ze mocht spelen en
dat was ze niet gewend. Tja, toernooien en lang wachten, het hoort
erbij. Richelle won 2 van de 5 wedstrijden en dat is op zich prima.
Misschien had ze er nog eentje meer kunnen winnen en dan had ze
ook in de volgende ronde gezeten. Wie weet de volgende keer. Iris
verloor al haar wedstrijden. Ze deed haar uiterste best, maar was
nog niet opgewassen tegen al die grote meiden. Maar ze was de
jongste dus ze krijgt nog genoeg kansen om de volgende keer wel
van die meiden te winnen. Al met al was het een leuk en leerzaam
dagje voor zowel de spelers als de coaches.
Evert.
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Zondag 17 mei
OM HET VOORJAARSSEIZOEN AF TE SLUITEN EN DE
ZOMERVAKANTIE IN TE GAAN

Wegens Corona gaat dit helaas niet door!!
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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
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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

Wedstrijdsecretaris Jeugd / Senioren :
Karen de Vos
Tel. 053-4613820
E-mail
karen_devos_5@hotmail.com

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
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
Christel Broekhuizen
Pepijn Buijnink
Jessa 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
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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.
Inleveren bij redactie, of mailen naar
erlybroekh@home.nl

Kopij:

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
Annemiek Mulder
Karin Strijker
Barry Wachtmeester
Dinsdag
17.00-18.30 uur o.l.v. Philip Bertram
Woensdag 19.00-20.30 uur o.l.v. Karen de Vos
Barry Wachtmeester
Karin Strijker

Tel. 053-4613820
Tel. 053-4617896
Tel. 06-29219011
Tel. 053-4306792
Tel. 053-4319309
Tel. 053-4613820
Tel. 053-4306792
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
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