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VOORWOORD 
 
 
 
 
Corona en tafeltennis. 
 
Het is een slechte combinatie gebleken de afgelopen tijd, het 
Corona virus en tafeltennis. Al meer dan 100 dagen mogen we niet 
meer tafeltennissen. Hopelijk kunnen we vanaf 1 juli weer aan de 
slag. Maar op het moment, dat ik dit schrijf, is dat nog niet 100% 
zeker. Wanneer het echt zover is zal het helaas niet zo zijn dat we 
de tafels de zaal inrollen, uitklappen en weer normaal gaan 
tafeltennissen. Er zal voldaan moeten worden aan allerlei 
protocollen. Deze protocollen zijn momenteel nog niet bekend, 
maar denk aan een maximum aantal mensen, looprichtingen, niet 
douchen en omkleden bij de club. Naast de momenteel gebruikelijke 
zaken als geen handen schudden, handen wassen en de 1,5 meter 
afstand houden. 
 
Ik weet dat velen van jullie gewoon weer lekker willen 
tafeltennissen en dat er wellicht ook leden zijn, die al die 
protocollen overbodig vinden, maar als club moeten we ons er toch 
echt aan houden. Mocht er iets gebeuren met betrekking tot het niet 
juist navolgen van de Coronaregels dan is het bestuur uiteindelijk 
wel verantwoordelijk en daarom willen we dan ook dat iedereen zich 
aan de Coronaregels en protocollen gaat houden. 
 
Ondertussen proberen we ons natuurlijk wel voor te bereiden op het 
nieuwe seizoen. Hierover kunt u meer lezen in dit ’t Stokpaardje. De 
teamcommissie is weer erg druk geweest en heeft toch een mooie 
teamlijst in elkaar gedraaid. Hopelijk krijgen we de plekken, die we 
graag willen en kan iedereen het komende seizoen op het juiste 
niveau zijn/haar wedstrijden spelen. Maar tegenwoordig is helaas 
niets meer zeker. 
Het bestuur heeft tijdens de Coronatijd natuurlijk wel contact met 
elkaar gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis van DTS is er via 
een videovergadering via de telefoon vergaderd en ook voor het 
eerst een bestuursvergadering met 1,5 meter afstand. Heel 
bijzonder allemaal. Wat er zoal besproken is, gaan we jullie 
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natuurlijk allemaal vertellen op de Algemene Leden Vergadering, die 
op donderdag 3 september om 20.00 uur bij DTS zal plaatsvinden. Er 
valt best wel wat te vertellen, want we hebben niet stil gezeten. 
 
Graag wil ik iedereen een prettige zomer toewensen, hopelijk zien 
we elkaar nog vanaf 1 juli bij DTS en anders zien we elkaar vast na 
de zomervakantie. Houdt afstand, was je handen, blijf gezond en tot 
ziens! 
 
Evert de Vos, 
Voorzitter. 
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UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

DTS 

 
donderdag 3 september 

20.00 uur Bar Anton 
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Tafeltennis in tijden van corona 
 
Op donderdagavond 12 maart kregen we tegen kwart voor 7 bericht, 
dat alle activiteiten voor de rest van de maand worden stilgelegd. 
Als eerste voel je dan teleurstelling; je kijkt uit naar de wedstrijd 
van die avond, een mogelijkheid om weer in te lopen op de koploper 
en te kletsen met iedereen. 
Maar later, als duidelijk wordt dat er een (intelligente) lockdown 
komt, komt ook het besef dat je elkaar lange tijd niet zult zien. 
Dat is dus verveling op maandag-, dinsdag-  en donderdagavond.  
Geen gezellige avonden in Bar Anton, geen hapjes bij de competitie, 
geen traditionele seizoensafsluiting met barbecue en ga zo maar 
door. 
Als dinsdagavondtrainingsgroep proberen we het beste ervan te 
maken. We sturen elkaar lieve appjes en zorgen dat iedereen gezond 
blijft. Zowel lichamelijk als geestelijk. 
Na een tijdje gaat het weer 
kriebelen,  we willen elkaar weer 
zien, bijkletsen en vooral weer 
tafeltennissen. Op de parkeerplaats 
voor de Praxis ontstaat het plan. We 
spreken met z'n 4en af bij een 
tafeltennistafel op een schoolplein. 
Gewapend met schoonmaakdoekjes, 
desinfectant en schone balletjes per 
wedstrijd, spelen we op Bevrijdingsdag een middagje tafeltennis. O, 
wat is dat weer fijn. Ook al is het ijzeren “net”, wat 2 cm te hoog 
is, genadeloos en is er soms een windvlaag, waardoor we over het 
schoolplein de bal achterna moeten zitten. Het is weer heerlijk om 
een balletje te slaan.  

Het smaakt naar meer. De zaal blijft 
voorlopig dicht en we willen afstand 
houden dus dit jaar geen 
groepsuitnodigingen wie er komt 
spelen in de tuin. Maar een 
persoonlijke uitnodiging voor max 4 
personen. Elke keer zijn er weer 
anderen en zo spelen we regelmatig 
bij iemand in de tuin. 
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Elke keer is het een gezellige bende, hoewel elke tuin ook wel zijn 
beperkingen heeft. De ene keer is er een complete constructie 
gebouwd van netten, om te zorgen dat de bal niet bij de buren 
beland, de andere keer hebben we te maken met een muur 1 meter 
achter de tafel. Dan kom je er al snel achter dat je toch meer 
bewoog dan je dacht. We zijn blij met de mogelijkheid om te spelen 
en daarom gaat het er fanatiek aan 
toe.  
Bij mooi weer drinken we naderhand 
nog een drankje, buiten, terwijl de 
zon langzaam ondergaat. Zolang het 
droog blijft komen we de zomer op 
deze manier wel door, maar we hopen 
allemaal dat de zaal weer snel open 
gaat.  
 
Eva 
 

 
Dries speelt buiten tafeltennis, maar de bal waait weg 
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…Houd het hart in beweging! 
  

 

 

 
- reanimatieopleidingen – AED apparatuur 

 

www.twentehartsafe.nl 

info@twentehartsafe.nl 
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Van de afdelingsbond hebben we informatie ontvangen over de start 
van de komende najaarscompetitie, mede als gevolg van het 
voortijdig stoppen van de voorjaarscompetitie 2020 vanwege het 
COVID-19 virus. De informatie is hieronder kort samengevat 
weergegeven: 
 

INFORMATIE NAJAARSCOMPETITIE 2020 
Senioren - Jeugd  
 
Competitie voorjaar 2020:  
Vanwege het voortijdig stoppen van de voorjaarscompetitie 2020 
wordt er geen eindstand opgemaakt. Er zijn onvoldoende 
wedstrijden gespeeld en er is ook niet even vaak tegen dezelfde 
tegenstander gespeeld. Dit betekent echter niet dat de competitie 
als compleet niet gespeeld beschouwd wordt. De consequenties zijn 
de volgende: 
1. Er wordt geen eindstand opgemaakt;  

2. Er vindt geen reguliere promotie/degradatie plaats;  

3. Een teruggetrokken seniorenteam in de Hoofdklasse t/m 5e 
klasse verliest zijn oorspronkelijke recht op klasse en verkrijgt 
het recht op één klasse lager;  

4. De gespeelde wedstrijden tellen wel gewoon mee in de 
individuele ELO-ratings van de spelers.  

 
Competitie najaar 2020:  
Door de gevolgen van de incomplete voorjaarscompetitie zal de 
najaarscompetitie er anders gaan uitzien, uiteraard ervan uitgaande 
dat deze competitie ook gespeeld kan en gaat worden. Voor het 
samenstellen van de najaarscompetitie 2020 zijn de volgende 
uitgangspunten in acht genomen:  
1. We hebben geen eindstanden van de voorjaarscompetitie 2020;  

2. Door de onzekere tijden verwachten we:  

a. Meer mutaties in teamsamenstellingen;  

b. Minder teams;  

c. Meer gaten in aantal teams per klasse door het wegvallen 
teams.  

3. Het is nog onbekend of er in accommodaties nog maatregelen 
genomen moeten worden, die het samenstellen en/of spelen 
van de competitie bemoeilijken.  
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Voor de indeling van de najaarscompetitie 2020 geldt het volgende:  
1. Voor de rating wordt een recente rating gebruikt, dus inclusief 

de gespeelde wedstrijden van de voorjaarscompetitie 2020;  

2. De vrije plekken worden weer opnieuw verdeeld. Mocht een 
team in de voorjaarscompetitie 2020 op basis van de teamrating 
een vrije plek in een hogere klasse toegewezen hebben 
gekregen, dan is het mogelijk dat dit dan nu niet het geval zal 
zijn.  

 
Speelweken 
Aangezien het landelijke schema geen rekening heeft gehouden met 
de herfstvakantie en tevens al de tweede week van september 
begint, hebben we als competitiecommissie in overleg met het AB 
besloten om één week later te beginnen. Dit om spelers wat extra 
tijd te geven om te trainen.  
Hierdoor hebben we wat weken moeten schuiven en loopt het niet 
geheel met landelijk gelijk. We hebben ervoor gezorgd dat teams 
niet binnen 3 speelweken tegen dezelfde tegenstander moeten 
spelen en daarbij elke helft eenmaal tegen elke tegenstander 
speelt. Eén en ander komt voort uit de feedback die wij de 
afgelopen seizoenen van spelers en verenigingen hebben gekregen. 
De najaarscompetitie zal hierdoor uiterlijk 12 december 2020 klaar 
zijn.  
 
Publicatie en start competitie najaar 2020 
Jeugd  
za 12 september: Publicatie afdelingscompetitie jeugd  
za 26 september: Begin afdelingscompetitie jeugd  
 
Senioren  
za 19 september: Publicatie afdelingscompetitie senioren  
zo 20 september: Publicatie competitieboek en invalbeperkingen 

senioren  
ma 21 september: Begin afdelingscompetitie senioren  
 
Dit betekent dus dat de indeling letterlijk 2 à 3 dagen voor het 
daadwerkelijke begin van de competitie bekend is. Echter: de 
speelweken zijn al wel bekend (zie verderop). Dus houdt hier alvast 
rekening mee!! 
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Speelweken competitie najaar 2020 
 
Ma t/m za Kalender-

week 
Speelronde 
Afdeling 
Senioren 

Speelronde 
Afdeling 
Jeugd 

Speelronde 
Landelijk 
Senioren 

Speelronde 
Landelijk 
Jeugd 

30-8 t/m 5-9 36     

7-9 t/m 12-9 37     

14-9 t/m 19-9 38   1 1 

21-9 t/m 26-9 39 1 1 2 2 

28-9 t/m 3-10 40 3 3 3 3 

5-10 t/m 10-
10 

41 4 4 4 4 

12-10 t/m 17-
10 

42 
(vakantie 
Noord) 

vrij vrij 5 5 

19-10 t/m 24-
10 

43 
(vakantie 
Midden) 

5 5 6 6 

26-10 t/m 31-
10 

44 7 7 7 7 

2-11 t/m 7-11 45 8 8 8 8 

9-11 t/m 14-
11 

46 6 6 vrij vrij 

16-11 t/m 21-
11 

47 9 9 9 9 

23-11 t/m 28-
11 

48 10 10 10 10 

30-11 t/m 5-
12 

49 vrij vrij   

7-12 t/m 12-
12 

50 2 2   
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 G. Peters 
 M. van der Burgt 
 T. Korfage 
 D. Schoppink 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
      Fabienne Doek 
      Timo Frencken 
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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
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Welke tafeltennisverenigingen uit Enschede hebben 
we in de loop der jaren gekend? 
 
In 1934 werd in Enschede reeds in clubverband tafeltennis gespeeld. 
Toen wel ping-pong geheten. Van de Enschedese clubs E.P.P.C en 
N.E.P waren de heren E. Cats en H. Brogholter zeer actief. Samen 
met de heer F. ’t Hoen probeerden ze via een toernooi op 20 januari 
1936 de clubs te verzamelen. Het toernooi slaagde bijzonder goed. 
Er werd op 6 tafels gespeeld door ruim 40 deelnemers(sters) in ’t 
Belthoes. Op 2 april 1936 vond de oprichting van de Twentse 
Tafeltennisbond plaats. 
Aangesloten verenigingen uit Enschede waren Kwiekslag – N.E.P. – Be 
Quick – Volharding. Na een ernstige controverse sloot men in de 
nazomer van 1938 aan bij de NTTB. 
 
Na de meidagen van 1940 ontstond er een zeer moeilijke tijd. Om 
het kontakt te handhaven speelden enkele leden van Volharding bij 
Vitesse ’35 in Hengelo samen met leden van Groen-Wit. In deze tijd 
was het moeilijk aan ballen te komen. Ze moesten gedistribueerd 
worden. Kapotte ballen gingen naar de “plakcentrale” in Alkmaar. 
Dit kostte 15 cent per bal. Er werd per trein gereisd. In ’43-’44 werd 
het steeds moeilijker te spelen. Enschede had geen speelruimte 
meer. 
 
Na de oorlog werd door John van Raalte Volharding weer tot nieuw 
leven geblazen. Daarnaast kwamen er 2 nieuwe verenigingen in 
Enschede, nl. G.J. Van Heekpark en V&D. 
Hierdoor werd de afdeling Twente groter en had men samen met de 
andere plaatsen in Twente ongeveer 60-70 leden. Alleen had men in 
deze tijd met een grotere tegenstander af te rekenen, nl. sneeuw. 
Het vervoer liep vast in “bergen van sneeuw”. 
In het seizoen ’46-’47 stonden Volharding en Vitesse Hengelo weer 
alleen. 
In 1950/51 kreeg het tafeltennis in Enschede een opleving.  
 
Vele verenigingen kwamen in Enschede van de grond. (alfabetisch) 
DTS – DTS - DVO – Entac – Geas (Ges) – GTC (Glanerbrug) – GTTV – 
Gunia – Homunculus – Maccabi –RAS – Spinnerij Oosterveld - SUF ’70 – 
Thibats – Twentsche Bank - Tubanten – Twekkelerveld – Velvenest - 
Volharding  
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Nu kennen we nog: DTS – Entac – DVO - GTTV – Thibats – Tubanten - 
Twekkelerveld  
 
Wat ik me nog van de verdwenen verenigingen in Enschede herinner 
is: 
DTS. Dit was de oude vereniging van Drukkerij v.d. Schaaf. Niets met 
ons DTS te maken. 
In onze bekerkast staat nog een oude beker van een wedstrijd van 
deze vereniging tegen Vitesse. Gekregen met opening van Bar Anton 
met de mededeling: als wij konden uitzoeken waar deze beker van 
was, dan mochten we hem houden. Frans Reuver heeft dat toen 
haarfijn uitgezocht en zodoende kennen we dit verhaal en staat de 
beker nog steeds in onze kast. Ook John Ragbourn (oudvoorzitter 
DTS) is lid van dit DTS geweest. 
Geas (Ges) was de tafeltennisverening van de Gemeente. Zat aan 
Weth. Nijhuisstraat. (nu kruising Westerval – Weth.Nijhuisstraat) 
GTC (Glanerbrug). Dit was de vroegere vereniging van Piet Visscher 
(oud DTS-er). 
Gunia (genoegelijke uurtjes na ingespannen arbeid) van de 
Spoorwegen. Speelde in een gebouwtje tussen de rails. Later in 
stationsgebouw. Was goed in bewaren van voorwerpen. Liesbeth 
Rave had bij een wedstrijd daar haar paraplu laten liggen. Wist ze 
zelf niet meer, maar een jaar later toen we er weer kwamen was 
het eerste dat gezegd werd: “Liesbeth, je paraplu staat hier nog. 
Neem je hem vanavond mee”. 
Homunculus. Jongerenvereniging in de Walstraat. Werd eerst door 
luikje van de deur gekeken wie er stond. Daarna mocht je naar 
binnen. Zaten grote ijzeren platen over de lichtknoppen. Dus toen 
werd de boel ook al gesloopt. 
Maccabi. Was een joodse tafeltennisvereniging. Speelde in een zaal 
in de Synagoge aan de Prinsestraat. 
Er was 1 lid, die in Engeland woonde en voor de thuiswedstrijden 
even overvloog. 
RAS. Rijksambtenarenvereniging. Hier speelde Corrie Bruinewoud 
met zijn groene plankie. 
Spinnerij Oosterveld. Speelde in kantine van Spinnerij aan de 
Goolkatenweg. Toen kantine dicht ging en er rookcabines voor in de 
plaats kwamen tijdje bij Café Azink gespeeld aan de Voortsweg. Hier 
gingen de heren biljarten i.p.v. tafeltennissen en ’s avonds om 22.00 
herinnerden zich dat ze nog wedstrijden moesten spelen.  
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Dus het werd altijd zeer laat.( Daarna samen met aantal spelers van 
CJV aan de Blijdensteinlaan in 1963 als DTS verder gegaan) 
SUF ’70. Familieclub, waarvan ook Gerard Booltink lid was. 
Tubanten. Dit is een vereniging met invalide spelers, die op ’t 
Roessingh speelt. Ze spelen in de gewone competitie van de NTTB. 
Twentsche Bank opgeheven. Eén lid is naar Spinnerij Oosterveld 
gegaan. Volgens mij heette deze persoon Frits Scholten, maar zeker 
ben ik niet van de voornaam. In 1963 is dit onze vereniging DTS 
geworden. 
Velvenest. Speelde op ’t Velve. 
Volharding. Eerste vereniging in Enschede. Speelde jaren aan de 
Spinnerstraat op ’t Pathmos. Gymnastieklokaal naast het badhuis. 
Van deze vereniging zijn 2 spelers overgegaan naar Spinnerij 
Oosterveld. Nu DTS. Dit waren Harry de Vries, bekend van de 
Cleanosol en Gerrit Berkenvelder. 
 
Lydie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dries heeft last van Coronakilo’s 
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Najaarscompetitie 2020 senioren 
 
Voor ons allemaal is de afgelopen voorjaarscompetitie compleet niet 
gelopen zoals we hadden verwacht. Slechts een paar wedstrijden 
gespeeld, waarna de Coronacrisis roet in het eten gooide. 
 
Toch is de teamcommissie de afgelopen tijd behoorlijk druk geweest 
om de teams voor de komende najaarscompetitie opnieuw samen te 
stellen. Ondanks dat er lange tijd onduidelijkheid was over de start 
van de competitie, de vorm waarin, etc. is de teamcommissie al wel 
gestart met de voorbereidingen. Toen uiteindelijk het bericht van de 
afdelingsbond kwam dat de competitie weer zal worden opgestart 
(uiteraard rekening houdend met het feit dat alles goed blijft gaan) 
en dat er naar verwachting plekken vrij zullen komen voor de 
komende najaarscompetitie, hebben wij besloten om nu al te kijken 
of de teams wat beter verdeeld konden worden, waarbij vooral de 
grootte van sommige teams aangepast moest worden. Dit ook na 
uitdrukkelijk verzoek van een groot aantal leden en ook kijkend naar 
dat er nieuwe leden zijn bijgekomen, die competitie willen gaan 
spelen. Dit heeft dan ook uiteindelijk geleid tot het tussenvoegen 
van een extra team in de hogere klassen. 
 
Na veel gepuzzel kwam er een – voor de teamcommissie – mooi 
voorstel uit. Vervolgens is dit met alle betrokkenen zorgvuldig 
besproken. Nadat van bijna iedereen een positieve reactie binnen 
was over de nieuwe teamindeling en de eventuele consequenties die 
dat met zich meebrengt (zoals o.a. kans op indeling in een lagere 
klasse). Wij zijn heel erg blij dat iedereen zo constructief heeft 
meegewerkt en dat ons voorgestelde plaatje uiteindelijk tot een 
definitieve indeling heeft geleid. Al met al betekent dit, dat we 
komend seizoen met 13 teams zullen aantreden. Dit is inclusief een 
heel nieuw team vanuit Smash; dit team speelt komend seizoen in 
de promotieklasse. De definitieve teamindeling voor de senioren ziet 
er als volgt uit, op basis van recht op klasse. We hopen uiteraard dat 
we plekken krijgen toegewezen in hogere klassen. 
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Teamnr. Klasse Speeldag Namen 

1 Promotieklasse Vrijdag Pepijn Buijnink 
Stefan Holwerda 
Desney Mansveld 

2 Promotieklasse Vrijdag Mark van der Burgt 
Tim Korfage 
Geoffrey Peters 
Dennis Schoppink 

3 1e klasse Vrijdag André Bosch 
Emanuel Cossu 
Gianluca Cossu 
Frederick Weeink 

4 1e/2e klasse Vrijdag Marlon Boë 
Jessa Buijnink 
Karin Strijker 
Huub Tip 

5 2e klasse Vrijdag Bram Lieven 
Maartje v.d.Lingen 
Annemiek Mulder 
Ronald Platje 
Karen de Vos 

6 2e/3e klasse Vrijdag Anouk Broekhuizen 
Dennis Leijsen 
Kim Schukkink 
Evert de Vos 
Patrick Wiggers 

7 3e/4e klasse Maandag Maseh Azizi 
Joop Broek 
Peter Broekhuizen 
Harry Fahner 
Mark Hobbelink 
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8 3e/4e klasse Donderdag Jessica Evertzen 
Mohammad Hamad 
Stijn Oosterholt 
Niels in ’t Veld 
Wouter Wiggers 

9 4e/5e klasse Maandag Rien Heuver 
Nicolas Miche 
Nicole Postma 
Federico Rossi 

10 5e klasse Maandag Bjorn Antvelink 
Sandra Bourseau 
Jesper Enzerink 
Helga IJspeerd 
John Timmers 

11 6e klasse Donderdag Ahmed Aleyd 
Patrick Beunders 
Taede-Jan Boringa 
Eric Gerritsen 
Heleen Serier 

12 6e klasse Donderdag Paulo Graziano 
Eva Lamers 
Frans Smeding 
Angelique van Voorst 
Lara Timmerman 

13 6e klasse Donderdag Cor Butzelaar 
Jeroen Rakhorst 
Ali Sharifi 
Roy Spekreijse 
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Zoals jullie hebben kunnen lezen op de website zal de competitie 
een week later starten, waarbij ook de definitieve indeling pas in 
het weekend voor de start bekend zal worden. Zodra dit bekend is, 
zal dit uiteraard gelijk aan jullie worden gecommuniceerd (via de 
pingpong-app, Facebook en de website). Omdat we dus tot die tijd 
niet weten wanneer er uit en thuis wordt gespeeld, vragen we jullie 
hierbij dan ook om vooral in de eerste week flexibel en beschikbaar 
te zijn, om zo wel met een compleet team te kunnen aantreden in 
die eerste week. Daarna kan er heel snel onderling een indeling 
worden gemaakt wie er wanneer speelt. De speelweken van de 
najaarscompetitie staan elders in dit Stokpaardje vermeld. 
 
Wij hopen uiteraard dat de komende tijd goed blijft gaan, waardoor 
we op 14 september ook van start kunnen gaan met het spelen van 
competitie! 
 
De teamcommissie (Helga, Irma, Peter en Karen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dries heeft coronaklachten en mist zijn tafeltennismaatjes 
 



’t Stokpaardje, clubblad van ttv DTS 

 

 19 

  



’t Stokpaardje, clubblad van ttv DTS 

 

 20 

2020, 
 
1 April 1945 werd Enschede als 1e stad in Overijssel bevrijd. 3 April 
volgde Hengelo en Borne, 4 april Delden enz., enz. 17 April van dat 
jaar was heel Overijssel weer vrij.  Dat was 75 jaar geleden. Het was 
de bedoeling dit groots te vieren. Straten en pleinen zouden vol met 
feest vierende mensen staan. Helaas gooide de coronapandemie roet 
in het eten.  
2020 leek verder ook een leuk jaar te worden.  
Het is nauwelijks meer voor te stellen, dat ik begin maart nog 
toneelvoorstellingen heb bezocht en feestjes heb gehad met 
allemaal mensen om me heen. Voor iedereen kwam half maart 
overal de klad in. Gezellige uitjes met familie en vrienden,  naar de 
bios, terrasje pikken, sporten. Noem maar op. We herkennen het 
allemaal. 
Voor velen ook een dingetje: De Olympische spelen in Tokyo en het 
EK-voetbal gaan dit jaar niet door. De voetbalwedstrijden van het EK 
zouden kriskras door Europa worden gespeeld. De aftrap 12 juni in 
Rome en de grande finale 12 juli in Londen.  En daar komt mijn 
eureka momentje: Men heeft bedacht om het EK in 2021 te laten 
spelen,  maar het heet dan wel EK 2020 ! 
DUS! Waarom doen we dat niet met alles zo. In 2021 doen we het 
hele jaar 2020 opnieuw. Niet alles natuurlijk. Rondvliegende covid-
aerosolen laten we achterwege. We hebben een beter milieu en 
geen discriminatie meer in de wereld. De economie floreert. Het 
nieuwe jaar heet dan ook: 2020B. De B staat voor beter of – om het 
internationaal te maken - better.  Het wordt een geweldig jaar. Ik 
ben voor! 
Onderling contact met de dinsdagavondtrainingsmaatjes verliep via 
de groepsapp.  Heel leuk en ook heel fijn! Ons aller favoriete spel 
met batje en balletje werd echter wel node gemist. En weer 
beginnen zoals we gewend waren, zit er nu ook nog niet in. Maar 
niet getreurd. We doen dit jaar toch opnieuw! Dan hebben we toch 
mooi een paar maanden extra! 
 
Tot ziens bij DTS. 
 
Leonie  
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Corona en alle veranderingen 
 
Begin dit jaar werd bekend dat het Coronavirus in China 
rondwaarde. Het leek op dat moment nog een een-ver-van-mijn-
bed-show. In de lunchpauze hadden mijn collega’s en ik het er vaak 
over en waren we aan het gissen wanneer en of het Coronavirus ook 
in Europa zou komen. Niet veel later werden de eerste gevolgen al 
zichtbaar; congressen in het buitenland werden gecanceld, 
vliegreizen gingen niet meer door en collega’s in het buitenland 
werden verzocht om zo snel mogelijk terug te keren naar Nederland. 
 
En toen ging het ineens heel erg snel. Op donderdag 12 maart leek 
of onze dagelijkse werkzaamheden onveranderd zouden blijven, 
maar de maandag erop was ik – samen met slechts een heel klein 
aantal andere collega’s – al bezig om ons gebouw leeg te ruimen, 
iedereen naar huis te sturen en te kijken wat er geregeld moest 
worden voor het thuiswerken. Om 12.00 uur die maandag 16 maart 
was het gebouw dan ook echt leeg en kon ook ik naar huis om vanaf 
dat moment vanuit huis te werken. 
 
Eén dag thuiswerken was altijd wel lekker, maar vooral in die eerste 
weken was het heel erg wennen en kwam er heel veel werk op ons 
af. Als eerste aanspreekpunt voor Corona was het behoorlijk 
aanpoten in die eerste weken. En ook ik dacht dat het maar voor 
even zou zijn,  maar inmiddels zit ik al ruim 3 maanden thuis te 
werken en ziet het er naar uit, dat ik wellicht pas na de 
zomervakantie weer enigszins naar het werk zou kunnen gaan. En 
ook al went het thuiswerken wel, het is toch wel heel anders dan ik 
gewend ben. 
 
De voordelen van thuiswerken zijn uiteraard, dat ik ’s ochtends niet 
voor dag en dauw hoef op te staan om op tijd op mijn werk te zijn. 
Ik stap mijn bed uit, ga ontbijten, douchen en aankleden, klap de 
laptop open en ik ben op mijn werk. Heel fijn. Ook hoef ik niet altijd 
netjes aangekleed te zijn (een joggingbroek zit ook wel lekker). 
Vergaderingen gaan online (ik weet tegenwoordig alles van Skype 
voor Business, Microsoft Teams en bluejeans) en dat is eigenlijk best 
een mooie oplossing om toch met elkaar in contact te blijven. Maar 
wat ik heel erg mis is het echte contact met mijn collega’s, het niet 
meer samen kunnen lunchen, het niet meer zo maar even bij iemand 
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binnenlopen voor een praatje of overleg, het verwelkomen van onze 
nieuwe medewerkers, het fysiek aanwezig zijn bij 
sollicitatiegesprekken met toekomstige nieuwe medewerkers, de 
werkoverleggen onder het genot van een kopje koffie en thee en ga 
zo maar door. En ja, zelfs het fietsen van en naar mijn werk mis ik. 
 
Naast het online werken is mijn studie, die ik volg, ook al heel snel 
gewijzigd naar online. En ook dat is wennen (voor zowel ons als de 
docent). Er is veel minder interactie, 3 online colleges achter elkaar 
volgen vergt echt heel veel van je concentratie en ook hier mis ik 
het echte contact met mijn studiegenootjes, het gezellig in de 
pauze met elkaar een hapje eten in de stad, het sparren met de 
docent en ga zo maar door. 
 
Maar ook het tafeltennissen mis ik enorm. Trainingen, die ineens 
niet meer hoeven worden gegeven en dus ook geen leuke contacten 
met mijn groep, geen wedstrijden meer spelen in mijn eigen team, 
niet meer vrij kunnen trainen en ook geen leuke nevenactiviteiten. 
Alles is afgeschaft en dat maakt het ook wel een stuk minder leuk. 
Maar aan de andere kant heb ik nu wel meer tijd voor andere 
dingen, zoals wandelen, fietsen, puzzelen, etc.   
 
En uiteraard mis ik alle sociale activiteiten, zoals het gezellig met 
vrienden bij elkaar zitten, het uit eten gaan, een terrasje pakken. 
Maar ook het niet kunnen knuffelen met mijn familie mis ik enorm. 
Gelukkig mogen we tegenwoordig elkaar in ieder geval weer zien (al 
is het dan op 1,5 meter afstand), dus ik heb goede hoop dat dit in de 
toekomst allemaal wel weer mogelijk is. 
 
Al met al heel veel aanpassingen, maar gelukkig kan en mag ik nog 
werken. Ik vind mijn werk nog steeds het allerleukste werk wat er 
bestaat en zou het dan ook voor geen goud willen missen en ben dan 
ook heel blij, dat ik elke dag weer fris en fruitig achter mijn laptop 
plaats kan nemen. En ja, ook het Coronavirus heeft zijn voordelen. 
Onze dochter Merle is sinds de start van de crisis ook al gezellig in 
huis (nadat ze vorig jaar net was gestart met een studie in 
Nijmegen), omdat ook zij online lessen volgt. Maar ook de 
bordspelletjes en legpuzzels zijn weer van zolder gehaald en 
veelvuldig gebruikt omdat er – vooral in het begin – geen mogelijk-
heden waren om ergens naar toe te gaan. 
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Het voornaamste is uiteraard de gezondheid van de mensen en ik 
hoop dan ook dat een ieder hier zo goed mogelijk doorheen komt en 
dat we – met steeds meer versoepelingen – over een jaar kunnen 
terugkijken op een raar jaar en vanaf nu vooruit kunnen kijken naar 
mooie dingen. Want dat is uiteraard wel waar we het voor doen. 
Want ik mis de tijd van voor Corona wel! 
 
Karen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
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 20 september 2020 
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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  
27  Hans Lomans  
27  Peter Geul 
29  Lucas Bosch  Augustus 
31  Stefan Holwerda 01  Hans Jansen 
 01  Dennis Wiggers 0 
 15  Wim Muller 
 16  Peter Stegehuis 
 17  William Haverkorn 
 24  Bea Mulder 
 24  Gerrit Schukkink 
 25  Frans Smeding 
 26  Dennis Gaasbeek 
 
 
September 
01  Roy Spekreijse 
02  Jessica Evertzen  
03  Marinke Altemühl 
19  Xander van den Bersselaar 
24  Gosse Oppers 
27  Fred Almoes 
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Kwalleballen. 
(Hebben jullie hier wel eens van gehoord?) 
 
Bij kwalleballen is het doel van het spel om de kwallebal in de goal (kuil, 
teil, of cementkuip met water) te krijgen. Bij voorkeur scoor je met 
verplaatsing van zoveel mogelijk water, zodat de omstanders nat worden 
en het veld glibberig.  
 
OPZET. 
In bij voorkeur een open veld (varianten met bomen zijn gevaarlijk) maak 
je aan de twee uiteinden een goal. De kwallebal wordt door de spelers 
overgegooid (of je ermee mag lopen bepaal je van tevoren) en naar de goal 
van de tegenstander gebracht. De tegenstander moet op alle mogelijke 
manieren de kwallebal zien af te pakken. Eventueel kun je het veld 
omlijnen. Na de eerste keer scoren is de zak nat en modderig, waardoor 
het spel zwaarder wordt en iedereen heel erg vies wordt.  
 
VERLOOP VAN HET SPEL. 
Nadat de scheidsrechter een methode heeft gekozen om de kwallebal voor 
het eerst in het spel te brengen (denk aan de methode bij waterpolo of 
basketbal), is alles boven de gordel toegestaan bij het pakken van de 
kwallebal. Iedereen mag alle kanten oplopen. Iedere kwallebal in de goal 
van de tegenstander is één punt. Na een van tevoren afgesproken tijd is het 
spel afgelopen. Bij overtredingen is de kwallebal voor de tegenstander. Dit 
spel kan heel lomp worden omdat je de zak steeds af moet pakken.  

VARIATIES. 
- Maak een zwaardere kwallebal als je speelt met oudere leeftijden. De  
  kwallebal vult zich met water en wordt steeds moeilijker hanteerbaar. 
- Kuilen of teilen/cementkuipen met water. 
- Met of zonder lopen met de kwallebal. 
- Gebruik aarde in plaats van zand 

 
GESCHIEDENIS. 
Kwallebal is, naar het schijnt, afkomstig uit het Amsterdamse 
jongerenwerk.  
 

WAARSCHUWING. 
Let op: spel kan heel ruw worden, zorg voor een voorraad icepacks.  
  

https://nl.scoutwiki.org/index.php?title=Waterpolo&action=formedit&redlink=1
https://nl.scoutwiki.org/index.php?title=Basketbal&action=formedit&redlink=1
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.  
 
 

 

2020 
 
 
 
Zondag 8 november Duo-Toernooi  
 
 
 

 
 
TOERNOOIKALENDER. 

 
JEUGD 
 
 

2020 
 
 
SENIOREN 
Zie agenda op site WWW.NTTB.NL 
 
 
 

http://www.nttb.nl/
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Ondanks alles een hele fijne vakantie in goede 
gezondheid.  
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DTS- 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_5@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/
mailto:e_devos@hotmail.com
mailto:secretaris@dtsenschede.nl
mailto:penningmeester@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 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 
  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 
 Jessa Buijnink Jan Wachtmeester 
 Stefan Holwerda  
 Mirjam Reuver 
  
 
FIN.CONTR.COM. TEAMCOM. 
Bjorn Antvelink Peter Broekhuizen  
Gerard Booltink 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
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