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VOORWOORD 
 
 

 
 
Protocollen en verordeningen 
 
Op de dag dat ik dit voorwoord schrijf gaat de seniorencompetitie 
weer beginnen. Spannend, omdat ik net op de radio het bericht 
hoor, dat er wederom een recordaantal Coronabesmettingen is. 
Alhoewel het westen van ons land nu nog de grote boosdoener is. Ik 
ben dus heel benieuwd hoe het zal gaan lopen in deze competitie. 
Bij DTS hebben we, nadat alle protocollen en verorderningen zijn 
gelezen, de keuze gemaakt om de competitiespelers de ruimte te 
geven en het vrij trainen enigszins te beperken. Ik denk een logische 
en goede keuze, maar we horen wel wat jullie ervan vinden. 
 
Om te horen wat jullie er van vinden houd ik heel goed mijn mail in 
de gaten. Ik doe dat al een tijdje, maar er komt niet zo heel veel 
commentaar binnen. Dat kan betekenen dat we het goed doen of dat 
jullie geen zin hebben om commentaar te geven. We zijn ons ervan 
bewust dat we jullie de laatste tijd een beetje overladen hebben 
met allerlei e-mails met info. Maar dit was gewoon even nodig. We 
weten ook dat jullie deze e-mails helaas niet allemaal evengoed 
lezen. Want van de vragen die we krijgen, staan 9 van de 10 keer de 
antwoorden in deze e-mails. Maar blijf ons gerust mailen.  
 
Een andere plek waar we met elkaar kunnen communiceren was op 
de Algemene ledenvergadering. Het vergaderen in de gymzaal ging 
overigens prima. Op die Algemene vergadering was onder andere te 
horen dat we twee nieuwe algemene bestuursleden erbij hebben, 
namelijk Mark Hobbelink en Bram Lieven. Daar ben ik in ieder geval 
heel blij mee en hopelijk jullie ook. Succes mannen! Verder was het 
fijn om te horen dat er een opvolger is gevonden voor de functie van 
voorzitter; Peter Broekhuizen gaat over een jaar het stokje van mij 
overnemen. Daar ben ik persoonlijk nog blijer mee. Dan bent u 
eindelijk van mij af. 
 
We zijn nog wel op zoek naar iemand die het bardienstrooster in 
elkaar gaat draaien. Met name op de vrijdagavond hebben we 
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mensen nodig. We hebben elke vrijdag met drie wedstrijden de zaal 
mooi gevuld, nu de bardienst nog. 
 
Ik wens iedereen heel veel succes toe in de nieuwe competitie. 
Houdt afstand en blijf gezond! 
 
 
Evert de Vos, 
Voorzitter. 
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Spelregelbewijs 
 
Vanuit de NTTB is bericht gekomen, dat alle competitie spelende 
leden een spelregelbewijs zouden moeten halen in de nabije 
toekomst. Voor nu is dit vooralsnog min of meer verplicht gesteld 
voor de competitie spelende jeugd van 12 t/m 17 jaar. Hieronder 
zijn de beweegredenen van de NTTB uitgelegd. 
 
Waarom het spelregelbewijs?  
Het idee erachter is eenvoudig: De spelregels vormen de basis van 
een sport. Zonder spelregels kan er geen wedstrijdelement zijn, 
want je kunt je dan niet eerlijk meten met anderen. Spelregelkennis 
is ontzettend belangrijk. Daarmee win je op een eerlijke en 
sportieve manier. Gekozen is voor gefaseerde invoering en te starten 
bij de jeugd. Zodoende halen nieuwe spelers automatisch het 
spelregelbewijs, wordt het normaal en logisch, dat je je 
spelregelbewijs hebt en vragen we senioren op termijn ook om het 
bewijs te halen.  
 
Waar staan we nu?  
De vrijwillige deelname aan het spelregelbewijs heeft de afgelopen 
jaren helaas niet tot hoge deelname geleid. Sinds de aankondiging 
van de invoering van de verplichting zien we een flinke stijging in 
het aantal behaalde spelregelbewijzen. Dit zetten we graag samen 
voort. We zijn en blijven overtuigd van het nut van het 
spelregelbewijs, maar willen niet dat dit nu al tot grote 
consequenties leidt voor spelers of teams. Anderzijds is ook een 
bepaalde mate van handhaving nodig. Dit doen we aankomend 
najaar door inzichtelijk te maken bij de verenigingen, welke spelers 
het bewijs nog moeten halen.  
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Hoe ondersteunt de NTTB?  
De NTTB heeft met Tafeltennis Masterz een online omgeving 
ontwikkeld, waar tafeltennissers aan de hand van spelsituaties de 
spelregels kunnen oefenen en het spelregelbewijs kunnen halen. Het 
behaalde spelregelbewijs is te zien op de digitale ledenpas in de 
NTTB app. Daarnaast biedt de online omgeving trainers, coaches en 
verenigingen praktische hulpmiddelen om hun spelers te stimuleren 
en motiveren om de spelregels te beheersen. In aanvulling daarop 
wil de NTTB leden en verenigingen beter inzicht geven in het proces 
en verder actief ondersteunen.  
 
Voor DTS houdt dit in, dat ik inmiddels ben aangewezen als 
arbitragecoördinator. Dit houdt in, dat ik inmiddels elk competitie 
spelend lid van DTS de mogelijkheid heb gegeven om het 
spelregelbewijs te kunnen halen. Dit behalen van het spel-
regelbewijs kan via de volgende website:  
https://www.tafeltennismasterz.nl/. 
 
Inmiddels zijn er binnen DTS 5 jeugdleden met het spelregelbewijs, 
te weten Lucas Bosch, Loes Grijsen, Richelle Nijhuis, Sanne Vierhout 
en Nadia van Voorst. Wij feliciteren hen hartelijk met het behalen 
van dit bewijs! 
 
Verder heb ik zelf ook het spelregelbewijs behaald, om te kijken hoe 
dit proces ging en of het te doen is. Na een aantal keren oefenen 
(waarbij de oefenvragen soms best lastig waren), was het behalen 
van het spelregelbewijs echt “a peace of cake”.  
 
Voor nu is het behalen van het spelregelbewijs dus nog op basis van 
vrijwilligheid, maar het kan zo maar zijn dat de NTTB dit in de 
toekomst verplicht gaat stellen en hier ook op gaat controleren. 
Derhalve zou het mooi zijn als zoveel mogelijk leden nu al het 
spelregelbewijs gaan halen. 
 
Mocht je vragen hebben, dan kun je mij altijd even bellen, appen of 
mailen. 
 
Karen de Vos.  
  

https://www.tafeltennismasterz.nl/
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Wist je dat…… 
 
De volgende 5 jeugdleden inmiddels het spelregelbewijs hebben 
behaald: 

Lucas Bosch 
Loes Grijsen 

Sanne Vierhout 
Richelle Nijhuis 

Nadia van Voorst 
 
Van harte gefeliciteerd met het behalen van dit spelregelbewijs en 
top dat jullie tijd  hebben vrij gemaakt om dit te behalen!! 
 
 

 
 
 

Geboren op 3-7-2020 

 
 
      

      Noura 

 
Dochter van Ahmed Aleyd en  
Hanna Kulbatzkik 
 
Van harte gefeliciteerd. 
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…Houd het hart in beweging! 
  

 

 

 
- reanimatieopleidingen – AED apparatuur 

 

www.twentehartsafe.nl 

info@twentehartsafe.nl 
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Nieuwe leden uitge….. 
 
Gijs Baten (26) wilde graag gaan tafeltennissen en is via Google bij 
DTS gekomen. Hij woont samen met z’n vriendin in Enschede. Hij 
voetbalt ook nog in Dinxpelo. Hij is werkzaam als interaction 
designer. 
 
Samen met Gijs Baten is ook Gijs Abbring lid geworden van DTS. Ze 
hebben dezelfde werkgever. Gijs is 22 jaar en doet ook aan 
hardlopen. Gijs en Gijs hebben samen  getraind voor de Enschedese 
singelloop. Ze hebben deze uitgelopen in 35 minuten. Ook gaan ze 
samen competitie spelen bij DTS. Gijs woont in Enschede en is 
single. 
 
Dennis Leysen is 40 jaar en heeft 17 jaar bij Smash gespeeld en 
tussendoor 3 jaar in Rijssen. Hij is een echt verenigingsmens en 
wilde daarom naar een  tafeltennisclub, waar ook training wordt 
gegeven. Dennis woont in Losser, is alleenstaand en werkt als 
magazijnbediende. Hij gaat competitie spelen in de 3e klasse. 
 

Leonie  
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Overlijden SJOERD ZANDSTRA.                 

Op 3 augustus bereikte ons het droevige bericht dat ons lid 
Sjoerd Zandstra is overleden. We kennen Sjoerd als een altijd 
vrolijke en leuke man. Hij was altijd in voor een lolletje. De hele 
avond lekker ouwehoeren met zijn teamgenoten en zijn 
tegenstanders. Met Sjoerd erbij was het altijd lachen en 
gezellig. De laatste jaren speelde hij zelf niet meer, maar kwam 
hij nog wel regelmatig langs voor een kop koffie. Ook telde hij 
nog graag een paar potjes bij zijn oude teamgenoten. Sjoerd was 
inmiddels meer dan 30 jaar lid van DTS. Ook wij gaan hem 
missen. 

We wensen zijn familie heel veel sterkte met het verwerken van 
dit grote verlies. 

Het bestuur.          
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Beste DTS-ers, 
 
Dank voor alle steun, liefde en kracht, welke wij hebben mogen 
ontvangen na het overlijden van mijn vader en man.  
 
Een jaar of dertig geleden wilde ik (Maurice) wat anders gaan doen 
en had ik het idee om eens te kijken of tafeltennis iets voor mij is. 
Uiteindelijk was Pa nog eerder lid dan ik dat was en de rest is 
geschiedenis en zijn er veel mooie herinneringen, welke wij mogen 
koesteren. Avonden kaarten en dobbelen in Bar Anton, met een 
busje vol (zit)kratten naar diverse toernooien in het land, 
uitwisselingen met andere clubs. De laatste jaren was hij vooral aan 
het genieten van "zijn" team en pakte hij op zijn manier (door te 
tellen) zijn potjes mee.  
 
Pa heeft zich altijd thuis gevoeld bij DTS en hij heeft genoten van de 
warmte en gezelligheid, welke onze club DTS typeert. Dank aan alle 
leden welke afscheid hebben genomen van Pa en de mooie berichten 
en anekdotes welke aan mijn moeder zijn overgebracht. Dit heeft 
ons, maar bovenal mijn moeder zeer goed gedaan!  
 
Nogmaals dank voor alle mooie jaren en herinneringen! 
 
Groet, 
Ans Zandstra 
Maurice Zandstra 
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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  
 03 Gijs Abbring 
 08 Ans Bertram  
 17 Pauline Jansen  
 19 Stan Bolscher  
 20 Federico Rossi  
 21 Wim Assink 
 22 Geoffrey Peters  
 24 Kim Schukkink  
 25 Angelique van Voorst   
 30 Ali Sharifi  
 
December  
01 Gerard Booltink  
05 Erik Gerritsen  
08 Irma van Welij  
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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 Gijs Abbring 
 Michelle Baesjou 
 Gijs Baten 
 Leandro Cossu  
 Frank Kobes 
 Martin Leppen 
 Dennis Leysen 

Frank Messelink 
Luuk Trimbach 
Pascal Weber 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
      Sandra Bourseau 

Anthony Deinum 
Joyce van Goor 
Rien Heuver 
Luuk Moes  
Joost Schilmöller 
Jari Woud 
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Nieuwe leden uitge…..  
 
 
Al vanaf z’n 9e speelde Mark van der Burgt bij Smash. Hij is nu 28, 
traint op de woensdag en speelt competitie in de promotieklasse op 
vrijdag. Mark woont met zijn vriendin in Glanerbrug en werkt bij een 
metaalverwerkingsbedrijf in Nijverdal. 
 
Tim Korfage (33) speelde al vanaf z’n 13e bij Smash. Eerder woonde 
hij in Enschede en ging tafeltennissen in Losser, nu is het andersom. 
Tim werkt in de zorg als “de armen en benen van lichamelijk 
gehandicapten”. Tim is verloofd. Door corona laat een huwelijk nog 
even op zich wachten. 
 
Geoffrey Peters is vader van een dochter van 4 en heeft met z’n 
vriendin een samengesteld gezin.  Hij is 33 jaar en heeft 23 jaar bij 
Smash gespeeld. Nu speelt hij samen met Mark, Tim en Dennis in het 
nieuw gevormde team. Geoffrey werkt bij revalidatiebedrijf Meyra 
in Hengelo. 
 
Geboren en getogen Lossernaar Dennis Schoppink werkt in de zorg 
met mensen met een verstandelijke beperking in Enschede. Dennis is 
42 jaar en heeft 28 jaar bij Smash gespeeld. Dennis heeft een 
partner en 2 kinderen van 4 en 1 jaar oud. 
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Jubilarissen. 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van 3 september j.l. werden de 
volgende leden gehuldigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harry Fahner (50 jaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henk Stuiver (40 jaar) 
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Marianne Barelds (40 jaar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur van links naar rechts:  
Willy Kerver – Huub Tip – Evert de Vos – Barry Wachtmeester- 
Peter Broekhuizen.  
Is deze avond aangevuld met Mark Hobbelink en Bram Lieven.  
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Driesje 
 

 
Dries begeleidt DTS 12 tijdens hun eerste landelijk avontuur. 
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DTS 12 speelt landelijk! 
 
Na het afgelasten van het voorjaarsseizoen is eindelijk de tijd 
aangebroken, dat we weer mogen spelen. Dit seizoen rijdt DTS 2 
circa 700 km van en naar de uitwedstrijden en DTS 1 circa 660. Ook 
in klasse 6b worden de nodige kilometers afgelegd en zit DTS 12 
circa 610 km in de auto (bedankt voor het uitrekenen Evert). Omdat 
DTS 12 schijnbaar landelijk speelt was het nodig de strategie aan te 
passen, dus heeft het team de koppen bij elkaar gestoken. Met 
onderstaand stappenplan moet het helemaal goed komen dit 
seizoen: 
Plan A = Aanmodderen 
Plan B = Beter spelen 
Plan C = Concentratie! (al gaat dit bij sommige teamgenoten wat  

  gemakkelijker dan bij andere)  
Plan D = Drie is leuk, vijf is leuker! 
Plan E = Éen punt per keer 
Plan F = Frustratiepirouette 
Plan G = Geplaatste ballen zijn ook punten 
Plan H = Harder meppen 
Plan I = Indraaiservice 
Plan J = Jel, Jel, Jel, zo lukt het wel! 
Plan K = Killzone! (backhand smash dus ) 
Plan L = Lopen, Lopen en nog eens Lopen 
Plan M = Meer Meppen, minder lullen! 
Plan N = Net-kantballetje…sorry 
Plan O = Over het net, Op tafel en Onder de speelarm 
Plan P = Parallel scoren 
Plan Q = Quit the bullshit 
Plan R = Randje hoort ook bij de tafel, toch? 
Plan S = Schuine lijn is langer! 
Plan T = Troostaardbei  
Plan U = Uiterste concentratie (als plan C, en Dt/mT, niet werken) 
Plan V = Van links naar rechts (en weer terug) 
Plan W = Wie pingpong zegt wordt doodgezwegen 
Plan X = Xtra puntje! 
Plan Y = Yes, gewonnen! 
Plan Z = Zwaar Zuipen in de bar! 
 
Eva 
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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 28 november 2020 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 
Omdat er veel teams nu landelijk spelen, heeft DTS een privé-jet gehuurd, 
die de teams snel ter plekke kan brengen. 
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.  
 
 

 

2020 
 
 
Zondag 8 november Duo-Toernooi (gaat niet door) 

 

Over de Laddercompetitie gaat de toernooicommissie nog 
brainstormen of deze misschien in een iets andere vorm gegoten 
kan worden, zodat we wel aan de corona-regels kunnen voldoen. 
Hier hoort u t.z.t. meer over. 
 
 

 
TOERNOOIKALENDER. 

 
JEUGD 
 
 

2020 
 
 
SENIOREN 
Zie agenda op site WWW.NTTB.NL 
 
 

  

http://www.nttb.nl/
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Stokpaardje 
 
 
De dinsdagavondtraining is goed gevuld met de “oudere jeugd”. 
Zelfs op z’n verjaardag slaat Frans de training niet over.  Hij is nog 
altijd gek op chocomelk. 
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Sepak takraw 
 
Takraw – of voluit Sepak takraw – is een traditionele balsport uit 
Zuidoost-Azië. Takraw wordt wel beschreven als "voetbal-volleybal 
op een badmintonveld". In tegenstelling tot volleybal mag je bij 
takraw de bal niet met je handen aanraken, alleen met hoofd, 
schouder, knie en voet. Het net hangt op ongeveer anderhalve meter 
hoogte, de deelnemers moeten trachten te scoren door de bal op 
het veld van de tegenspelers, binnen de aangegeven grenzen, te 
doen landen.  
 

Historici beweren dat takraw ontstaan is uit het eeuwenoude 

Chinese spel Tsu-Chu (of Cuju), een balspel dat als oefening diende 

voor de Chinese soldaten. Vanuit China zou het zich verspreid 

hebben over de rest van Azië. Het ontstaan van het "moderne" sepak 

takraw gaat terug tot de 15e eeuw toen dit spel door de inheemse 

bevolking van Maleisië werd gespeeld. Het werd toen "sepak raga" 

(bal van de schop) genoemd en hoofdzakelijk gespeeld door jongens 

in een cirkelvormig speelveld.  
 

Het veld waarop gespeeld wordt is een veld van 13,4 meter bij 6,1 

meter, dit is een veld vergelijkbaar met een badmintonveld. Op 2,45 

meter van de achterlijn is een cirkel van 30 centimeter diameter 

aangebracht, dit is het punt vanwaar geserveerd moet worden. De 

spelers proberen door middel van het hooghouden van de bal een 

punt te scoren. Bij het hooghouden mogen de armen niet gebruikt 

worden. Een punt wordt gescoord als de bal de grond raakt. Of als 

de tegenpartij de bal vaker dan drie keer achter elkaar aanraakt. 
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Did you know? 

1. Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit 
gemeten is? 

2. Wist je dat 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit 
gemeten is? 

3. Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken? 

4. Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, 
hij wit wordt? 

5. Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over je 
rechterschouder kunt kijken? 

6. Wist je dat Bill Gates in 2010 en 2008 niet de rijkste man is? 

7. Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

8. Wist je dat Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte? 

9. Wist je dat, dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben 
dan mannen? 

10. Wist je dat, dat een varken fysiek niet in staat is om naar de 
lucht te kijken? 

 

Woordgrappen 

1. Zullen we naar Gilze Rijen? 

2. Of zullen we naar Hindelopen? 

3. Is Bert Ernie? 

4. Kom op Jennifer, Lopez door 

5. Vroeger was Marco Bakker en Annie Schilder 

6. Heb je gezien hoe hard Viola Holt? 

7. Daar komt Adriaan gelopen en ik denk ook dat ik Bassie 

8. Kijk, daar rolt John van de Heuvel 

9. Ik zei dat ik Jay-Z maar ik hoor hem niet 

10. Ik denk dat ik maar voor Alicia Keys en Rebecca Loos 
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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


’t Stokpaardje, clubblad van ttv DTS 

 

 26 

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 
 Bram Lieven 06-14417503 
 Mark Hobbelink 053-4779952 
 

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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