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VOORWOORD 
 
 

 
Ooh wat een jaar! 
 
 
Wederom is er een jaar voorbij en wat voor een jaar. Een bijzonder 
jaar, een jaar dat de geschiedenisboeken zal ingaan als een jaar dat 
we niet snel zullen vergeten. Ook voor DTS en voor mij was het 
natuurlijk een bijzonder jaar.  
 
Het begon begin maart tot me door te dringen tijdens het 
veteranentoernooi, dat er iets bijzonders aan de hand was in de 
wereld. Iemand op dit toernooi wilde geen handen schudden in 
verband met de angst voor een besmetting met een virus. Op dat 
moment keek ik er een beetje raar tegenaan, maar die persoon had 
het toch wel heel goed gezien. Sinds half maart heb ik niemand 
meer een hand geschud. Bovendien ziet het er naar uit, dat we dit 
voorlopig ook niet meer gaan doen. Elleboog tikken en handen 
wassen, dat is wat we voorlopig vooral moeten doen. Half maart was 
er dan ook een totale “intelligente” lock-down. De deur bij DTS ging 
op slot en alle activiteiten, trainingen en wedstrijden werden 
volledig stopgezet. Iedereen moest thuis blijven was het devies. De 
eerste paar weken waren wat mij betreft eigenlijk nog best goed te 
doen. Even geen trainingen, geen vergaderingen, geen wedstrijden, 
geen DTS. Even DTS ontstressen. Thuis een beetje opruimen en een 
beetje relaxen. Tja, die eerste paar weken vielen mij eigenlijk nog 
best mee.  
 
Maar na een paar weken begon het toch allemaal wel een beetje 
lang te duren. Het tafeltennisvirus begon bij mij al weer te 
kriebelen. Maar het duurde nog tot de zomervakantie alvorens we 
weer in de zaal mochten om een beetje te trainen. Gelukkig hebben 
we nog met Sportaal en de gemeente Enschede kunnen regelen, dat 
we tijdens de zomervakantie in de zaal mochten. Iets wat we 
normaal niet doen. Toch hebben veel mensen gebruik kunnen maken 
van deze mogelijkheid. Helaas was de tijd te kort om ook nog iets te 
kunnen regelen voor onze jeugd. Hoe fijn was het om toch nog even 
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een paar weken op vakantie te kunnen. Wat mij toen ook al opviel 
was, dat er in het buitenland wel heel veel mensen rondliepen met 
een mondkapje op. Inmiddels zijn we daar hier ook aan gewend en 
op sommige plaatsen is het gewoon verplicht.  
 
Na de zomervakantie leek het erop dat we terug waren gegaan naar 
normaal. Bar Anton was weer open (wel “Corona proof”), de 
trainingen waren weer gestart, we hebben een algemene 
vergadering gehouden in de zaal (wat overigens prima ging) en zelfs 
de competitie was weer begonnen. Maar al snel moesten we de bar 
helaas weer sluiten, terwijl de competitie nog even door ging. 
Achteraf gezien was dit wat mij betreft wel het pijnlijkste moment 
van de hele Coronacrisis. Bij DTS je wedstrijden spelen en de bar 
gesloten. Niet onder de wedstrijd even een gesprekje met de 
barkeeper en ook na de wedstrijd geen drankje met de 
tegenstanders. Na de wedstrijden zelfs niet omkleden en douchen 
maar hup, gelijk naar huis. Op dat moment werd het mij pijnlijk 
duidelijk, dat ik vooral tafeltennis voor de gezelligheid (ik weet zelf 
ook wel dat ik er niet veel van kan) en op dat moment was ik het 
plezier wel even helemaal kwijt. Vervolgens ging de competitie weer 
op slot en hoe het af gaat lopen is op het moment van schrijven nog 
niet bekend. Persoonlijk denk ik dat we pas in maart of april weer 
met een nieuwe competitie gaan starten. Gelukkig kunnen we nog 
veilig trainen en daar beleef ik inmiddels dan ook wel een beetje 
plezier aan. Al met al was het dus geen leuk tafeltennisjaar bij DTS. 
We hebben gedaan wat mogelijk was. Daarom ben ik blij, dat we wel 
bijna iedereen aan boord hebben kunnen houden, we zijn zelfs nog 
een beetje gegroeid. Waarvoor dank aan jullie allemaal. Ook een 
woord van dank aan iedereen die op welke manier dan ook hebben 
bijgedragen om er toch nog iets van te maken het afgelopen jaar. 
Top!  
 
Dan nu de vraag hoe het nu verder moet? Ik weet het niet helaas. Ik 
ga er maar even van uit, dat we eind december en begin januari 
geen laddercompetitie gaan spelen, maar misschien in een later 
stadium. De Kerstbingo wordt misschien wel een Paasbingo of een 
Zomerbingo, wie weet. Ook de nieuwjaarsreceptie zal begin januari 
niet door kunnen gaan en zullen we een jaartje moeten overslaan. 
We gaan elkaar in de eerste weken van het nieuwe jaar, wanneer we 
elkaar weer zien bij DTS, gewoon een fijne elleboog geven. Vroeger 
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kon je zoiets niet zeggen, maar tegenwoordig mag het gewoon. 
Clubkampioenschappen in februari, ik denk het niet maar gelukkig 
hebben we daar gedurende het komende jaar nog wel tijd voor om 
te organiseren. Het veteranentoernooi, daar waar het voor mij 
allemaal begon, begin maart 2021? Ik hoop het, maar ik denk het 
niet. Misschien ook later in het jaar. Samenvattend: het afgelopen 
jaar was een moeizaam jaar en positief als we zijn kan het komende 
jaar eigenlijk alleen maar beter worden. Dat hoop ik voor DTS, maar 
natuurlijk met name voor jullie allemaal. Ik wens jullie dan ook 
allemaal fijne feestdagen en een gezond, goed, beter en best 2021 
toe.  
Allemaal tot ziens bij DTS in 2021! 
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Teun Lassche. 
 
Onlangs in de krant gelezen, dat Teun Lassche op de leeftijd van 
96 jaar is overleden. 
Een heleboel DTSers zullen hem nog wel kennen. Teun is van 
1980 – 2018 lid geweest van DTS. Dus 38 jaar. Hij won, ondanks 
zijn leeftijd, nog menig partijtje in de vijfde klas. 
Had een bedrijf met confectie-naaimachines en zijn standpunt 
was: Als je een bedrijf hebt, moet je altijd service blijven 
verlenen. Ook al ben je negentig. Hij was dus ook altijd bezig. 
Speelde in de ruimte bij zijn huis biljart (liefst met vrienden), 
maar gezien de leeftijd werd dit steeds minder, want de een na 
de ander viel weg. Ook ging hij vaak naar Nieuw-Zeeland, waar 
zijn familie woont. Hij nam altijd het tafeltennisbat mee, want 
daar kon hij internationaal spelen. Hij vertelde ons, dat hij op 
een bepaald moment tegen een dame speelde. Hij hoorde dat ze 
Nederlandse was. Op zijn vraag waar ze wegkwam vertelde ze, 
dat ze uit Enschede kwam en bij DTS speelde. Ze hadden elkaar 
nog nooit bij DTS ontmoet; zo zie je maar dat de wereld klein is. 
Bij navraag bleek het een dame te zijn uit ons landelijk 
damesteam, Anneloes ten Pas 
 
Lydie 
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Dit keer krijgen jullie allemaal het Stokpaardje per post. Het leek 
ons een goed idee om in deze moeilijke tijd dit eenmalig te doen. 
Vooral ook, omdat in dit Stokpaardje diverse puzzels staan. Verder 
ook, omdat er momenteel weinig te doen is om kontakt met de 
leden te houden. We hopen, dat alles snel zal veranderen en dat we 
elkaar gewoon weer bij DTS in de zaal zullen zien. Maar tot zolang 
zullen we geduld moeten blijven houden. 
 
Wilt U het volgende Stokpaardje ook per post ontvangen (dit geldt 
niet voor diegene, die dit reeds aangegeven hebben) dan kun je 
even een mail sturen naar Lydie Broekhuizen, 
erlybroekh@home.nl of bellen 053-4354908. 
 
Verder zullen we een prijsje beschikbaar stellen voor diegene, die 
de oplossingen van de puzzels inzendt, voor 1 maart 2021. Dit kan 
per mail of naar Lydie Broekhuizen of per post naar redactie adres. 
 
Het Bestuur  

 
  

STOKPAARDJE   

 

mailto:erlybroekh@home.nl
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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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Januari 
01 Hannie Schukkink 
02 Michel van Maarle 
02 Joke de Vries 
04 Heleen Serier 
05 Linda Leever-Scheggetman 
07 Karin Strijker van Laar 
08 Michelle Baesjou 
09 Frederick Weeink 
12 Dennis Schoppink 
14 Robert Scheggetman 
16 Joop Broek 
22 Ronald Platje 
26 Dave Hommel 
27 Wessel ten Berge 
31 Lydie Broekhuizen   Februari 
31 Theo Vos 0  2 Andre Bosch 
   06 Marc Strijker 
   10 Gijs Baten 
   13 Emanuel Cossu 
   17 Evert de Vos 
   24 Loes Grijsen 
   25 Erno Broekhuizen  
   28 Maseh Azizi 
   28 Nicolas Miche 
Maart 
02 Jurrien Haak 
04 Paolo Graziano 
07 Annemiek Mulder 
12 Wouter Tan 
13 Esmee Bosch 
14 Roelof IJspeerd 
14 Nicole Postma 
14 Quinn Timmers 
17 Frank Messelink 
18 Luuk Trimbach 
19 Peter Mulder 
20 Frank Kobes 
28 Leandro Cossu 
29 Ahmed Aleyd 



’t Stokpaardje, clubblad van ttv DTS 

 

 8 

  



’t Stokpaardje, clubblad van ttv DTS 

 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 6 maart 2021 
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GESCHIEDENIS VAN OUD-EN-NIEUW            

Elk jaar op 31 december is het weer zo 
ver. Oliebollen, appelflappen en champagne 
worden genuttigd, terwijl familieleden en 
vrienden aftellen tot het oude jaar is afgelopen 
en er een nieuw jaar begint. Het oud-en-nieuw 
feest vindt zijn oorsprong in tradities van 4000 
jaar geleden. 

Door de geschiedenis heen vierden veel verschillende volkeren en 
culturen het einde van het ene jaar en het begin van het volgende. 
Het intreden van een nieuw jaar werd veelal gekoppeld aan een 
vruchtbare periode. Zo begon het nieuwe jaar bij de Babyloniërs en 
Romeinen bij het begin van de lente en bij de Egyptenaren op het 
moment, dat de Nijl voor het eerst buiten zijn oevers trad. 

Babyloniërs 
Babyloniërs vierden hun feest door een slaaf tijdelijk op de 
koningstroon te zetten, om hem vervolgens te offeren. Zij geloofden 
namelijk, dat alle goden het op hun koning gemunt zouden hebben 
met nieuwjaar, dus vervingen zij hem tijdelijk. Romeinen vierden 
het feest door te offeren aan de god Janus (naar 
wie januari genoemd is) en de heidense Germanen vierden het feest 
met grote vuren, dierenoffers en veel eten en drinken. 

Germanen 
In het hedendaagse oud-en-nieuw feest zijn nog veel sporen te 
vinden van de viering van de Germanen. Zo kan men de traditie van 
onze oud-en-nieuw gerechten baseren op de Germaanse traditie van 
het verdrijven van demonen. De Germanen waren bang voor 
demonen, waardoor zij dieren offerden, en die vervolgens op aten. 
Volgens de Germaanse traditie ging dit ook gepaard met het nuttigen 
van veel alcoholische dranken. 
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Romeinen 
Julius Caesar stelde in 46 voor Christus vast dat 1 januari voortaan 
het begin van elk nieuw jaar was, in plaats van het (elk jaar 
verschillende) begin van de lente. Bij Caesar is dus de westerse 
traditie ontstaan die wij nog steeds vieren. Een obstakel voor deze 
traditie was de kerk, die zich afzette tegen de heidense Nieuwjaars 
rituelen. Later gaf de kerk een christelijke betekenis aan de 
heidense feestdag, zodat nieuwjaarsdag geaccepteerd kon worden 
door alle christenen. De betekenis die de kerk aan 1 januari gaf was 
een feest omtrent de ‘besnijdenis van Jezus’. 
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De legende van het Solse Gat- Een spookverhaal over 

een verzonken Veluws klooster 

Midden op de Veluwe - in het bos tussen Putten, Garderen en Drie - 

ligt het Solse gat, een grote kuil tussen de heuvels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Daar stond eens een machtig klooster met veel torens. Het werd 

omgeven door een gracht en een brede, statige laan leidde naar de 

poort. 

 

Maar het was een boos klooster; de overste en alle monniken hadden 

hun ziel aan de duivel verkocht. Ze leidden een leven van overdaad 

en weelde. Midden in de nacht werd de zwarte mis gelezen, waar 

alle heksen en spoken uit de omgeving aan deelnamen. Men dronk 

wijn uit emmers en de hele nacht werden er overvloedige 

maaltijden opgediend. De duivel zorgde ervoor dat de voorraad nooit 

opraakte en hij mengde zelf de wijn. Er werd gedanst, gezongen en 

gevloekt tot in de vroege morgen. Velen hadden 's nachts binnen het 

klooster vreemde en angstaanjagende geluiden gehoord en iedereen 

wist, dat de hele nacht de vensters van alle zalen hel verlicht 

waren. 
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Dat heeft geduurd, tot in een stormachtige kerstnacht, nu al eeuwen 

geleden. De dorpelingen bleven tijdens die storm angstig in hun 

huizen en hoorden midden in de nacht plotseling één hevige 

donderslag. De volgende ochtend kwam een jongetje het dorp 

binnenrennen en vertelde dat het klooster in het bos geheel was 

verdwenen en er op die plaats een ijzingwekkend diepe kuil ontstaan 

was. De bomen er omheen lagen ontworteld ter aarde. Alle 

bewoners wilden het wonder zien. Men vond nog een met klinkertjes 

geplaveid straatje en de brede, statige laan; dat was alles wat van 

het klooster restte. De aarde had zich geopend en zich weer 

gesloten. 

 

Sinds die tijd komt er om middernacht uit de diepte van het Solse 

gat een vreemd geluid. De klokken van het verzonken klooster 

beginnen onregelmatig en schor te luiden, alsof ze allen gebarsten 

zijn; eerst zacht, maar steeds harder en angstiger. Dan komen uit 

het duister van de brede laan de geesten van de monniken. Al 

klagend wandelen ze in een lange sombere rij: langzaam en gebogen 

gaan ze rondom het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt. Dan 

zweven ze allen rusteloos uiteen, om opnieuw uit de schaduw van de 

laan in een lange rij langzaam naar voren te treden. Dit gaat door 

tot aan het daglicht, dan vluchten ze plotseling jammerend weg in 

het diepste duister van de sombere kuil. 

 

Zodra de zon schijnt, is het alsof er niets is voorgevallen. Alles is er 

rustig en men zou er haast aan twijfelen, dat even tevoren de 

schimmen verdwenen zijn in het water midden in de kuil van het 

Solse gat. 
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Luc Doornbos 
Tycho Hommel 
Frank Kobes 
Brent de Graaf 
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“t Busje komt zo”   (Feestavond DTS 1995). 
 
Daar staan de DTSers, 
aan de “Minastraat”. 
In de kou te wachten, 
want ’t busje is te laat. 
We willen met z’n allen 
naar het feest in Bentelo. 
Eventjes geduld nog, 
want ’t busje, dat komt zo. 
 
 
 Refr.: Busje komt zo (12 keer)               
 Eventjes geduld nog, 
 Want ’t busje komt zo. 
 
 
Iedereen is ingestapt, 
de schaapjes zijn geteld. 
We kunnen zo vertrekken, 
niemand heeft zich afgemeld. 
De buschauffeur bestuurt de bus, 
wij gaan als passagier. 
Het feest kan zo beginnen, 
en wel over een kwartier. 
 
 
Terwijl de bus zijn weg vervolgt, 
door ’t platteland. 
Zet Spoolder vast de koffie aan, 
en checkt de proviand. 
Hij sprak tot z’n obers, 
’t is met de rust gedaan. 
Stoelen, tafels op de plaats, 
daar komt het busje aan. 
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Na een aantal uren,                       
zjjn we aardig doorgezakt. 
Dan komt er een kop koffie, 
met een bal gehakt. 
Betekent weer het einde, 
van ’t feestgedruis. 
Buiten wacht de bus op ons, 
en brengt ons weer naar huis. 
 
 
Al lallend en al zingend, 
gaan wij door de deur. 
De enige die nuchter is, 
is onze buschauffeur. 
Om kotsen te voorkomen, 
rijdt hij niet te vlug. 
Maar wees gewaarschuwd Enschede, 
het busje komt weer terug. 
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…Houd het hart in beweging! 
  

 

 

 
- reanimatieopleidingen – AED apparatuur 

 

www.twentehartsafe.nl 

info@twentehartsafe.nl 
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***DTS Kerstpuzzelbijlage*** 
 

Lieve DTS-ers, 
De kerstvakantie staat alweer voor de deur en dat leek ons een 

uitermate geschikt moment om ons mentaal voor te bereiden op het 
nieuwe (tafeltennis)jaar.  

Dus hier 5 echte DTS kerst-puzzels. Wij wensen jullie veel plezier 
met puzzelen en natuurlijk ook fijne feestdagen en een prachtig 

2021! 
Blijf gezond allemaal en tot in het nieuwe jaar. 

Groetjes Eva en Lara 
 

PS. De oplossingen zijn te vinden in het eerste stokpaardje van 2021 
Zie pagina 5!  
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Ken je medespelers 
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DENNIS GEOFFREY 
TIM  MARK 
DESNEY  STEFAN 
PEPIJN  KARIN 
MARLON  HUUB 
JESSA  PASCAL 
ANDRE  EMANUEL 
FREDERICK  GIANLUCA 
LEANDRO  ANNEMIEK 
RONALD  KAREN 
BRAM  MAARTJE 
JOOP  HARRY 
PETER  MARK 
MASEH  EVERT 
DENNIS  KIM 
ANOUCK  PATRICK 
JESSICA  WOUTER 
STIJN  NIELS 
FRANK  MOHAMMAD 
NICOLE  NICOLAS 
FEDERICO  HELGA 
BJORN  JOHN 
JESPER  TEADE-JAN 
HELEEN  AHMED 
ERIK  PATRICK 
AHMED  COR 
ALI  ROY 
JONATAS  GIJS 
GIJS  LARA 
FRANS  EVA 
PAOLO  JORY 
LOES  LUCAS 
NADIA  BRENT 
SANNE  RICHELLE 
IRIS  WOUTER 
MYRON  ESMEE 
WESSEL  JURRIEN 
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Ken je tegenstander 
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1 Glanerbrug 
2 Varviksweg 
3 Tafeltennis in de hoofdstad van Overijssel 
4 Almelo 
5 Goor 
6 Kleurtjes in Almelo 
7 Snel in Hengelo 
8 Apeldoorn 
9 Ons cluppie 
10 Nijverdal 
11 Wierden 
12 Lattrop 
13 Lochem 
14 Met de trein in Hengelo 
15 Studenten 
16 Oldenzaal 
17 Rijssen 
18 Het Stroink 
19 Haaksbergen 
20 Twello 
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Ken DTS 
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Ontcijfer de geheime boodschap 
van Dries en zijn team: 
 

 
 
 
Antwoord: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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Kerstdoku-DTS 
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.  
 
 

 

2021 
 
 
De laddercompetitie gaat niet door. 
 
Wegens Corona voorlopig nog geen kalender 
 
 

 
 
TOERNOOIKALENDER 2021  

 
 
 
JEUGD 
Er zijn geen toernooien aangekondigd de komende tijd 

 
 
SENIOREN 
Zie agenda op site WWW.NTTB.NL 
 
 

  

http://www.nttb.nl/
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DTS wenst iedereen een gezond en sportief 2021 
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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 
 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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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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