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VOORWOORD 
 
 

Gaat het nu echt gebeuren? 
 
 
 
In Februari 2020 kwam de eerste corona besmetting in Nederland. Nu, 
na  2 jaar en 2 maand,  zijn (bijna) alle regels rondom corona van de 
baan. Ondanks dat het zo lang heeft geduurd wil ik er niet veel 
woorden meer aan vuil maken.  
 
Wel stel ik de vraag: gaat het nu echt gebeuren? 
Gaat het nu echt gebeuren,  dat we de voorjaarscompetitie 2022 ook 
echt af kunnen maken? Gaat het nu echt gebeuren,  dat we weer leuke 
activiteiten kunnen organiseren waar we met elkaar aan deel gaan 
nemen?  Gaat het nu echt gebeuren dat we weer gezellig in bar Anton  
wat kunnen gaan drinken? 
Ik vind het mooi om te zien dat we alles bij DTS weer goed aan het 
oppakken zijn en verheug me op alles wat nog komen gaat! Ik hoop 
het!! Ik heb een aantal avonden gekeken bij competitiewedstrijden 
en ik vond het mooi om te zien, dat iedereen weer vol passie achter 
de tafel stond.  Het viel me echter ook op dat tijdens de wedstrijden 
er een aantal leden zijn, die geen DTS-shirt dragen. Als je bij DTS 
speelt, laat dat dan ook zien door het DTS-shirt te dragen! Er zijn nog 
voldoende shirts beschikbaar, neem hiervoor contact op met Evert de 
Vos.  
Ik wil, hopelijk voor de allerlaatste keer, terugkomen op de hele 
coronaperiode.  
Als Bestuur waarderen we het enorm dat jullie tijdens deze hele 
periode, DTS trouw zijn gebleven en zijn blijven steunen.   
Als dank voor deze steun organiseren we op zaterdag 11 juni een 
barbecue in/bij Bar Anton. Meer informatie zal hierover nog volgen. 
Houd dus je mail, app en het infobord bij Bar Anton in de gaten. We 
hopen jullie dan te zien om samen het glas te heffen op deze mooie 
vereniging! 

 
   
Peter Broekhuizen, 
Voorzitter. 
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BARBECUE DTS – ZATERDAG 11 JUNI 16.30 UUR 

 
Hierbij nodigen wij alle leden uit (senioren, jeugd, 
steunende leden en vrijwilligers) om op zaterdag 11 
juni vanaf 16.30 uur te genieten van een bbq incl. 3 
consumpties, die door het bestuur wordt 
aangeboden. 
We hebben besloten dat je je partner mee mag 
nemen. Aangezien zij geen lid van DTS zijn zullen 
we daar wel een bijdrage voor moeten vragen. Voor 
20 euro zullen zij, net als de leden, een volledige 
bbq inclusief 3 drankjes krijgen. 
In Bar Anton hangt een lijst waar je je hiervoor kunt 
opgeven. Opgave kan tot 30 mei. 
 
Kom je niet meer in de bar dan kun je je ook opgeven 
via pbroekhuizen@home.nl 
 
Wil je vegetarisch eten, zet dat er even bij. 
 
Het Bestuur 
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Jeugd clubkampioenschappen 2021 
 
Normaal gesproken plannen we de clubkampioenschappen voor de 
jeugd van DTS in januari, maar Corona gooide dit jaar roet in het eten. 
Gelukkig hebben we op zaterdag 13 november alsnog de prijzen voor 
2021 kunnen verdelen. En nog mooier was, dat dit ook nog met publiek 
kon. (De dag erna mocht het al niet meer) 
 
Afgelopen jaar hebben weer een flink aantal jeugdleden de senioren 
leeftijd bereikt, wat betekend dat er niet zoveel deelnemers waren. 
Gelukkig waren de leden, die er waren allemaal even fanatiek en 
heeft het publiek een paar leuke potjes kunnen zien. 
 
Open klasse: 
In de open klasse, de klasse waar iedereen van welke klasse dan ook 
aan mee doet, hebben we volgens een afvalsysteem gespeeld. We 
hadden het dit jaar zo geregeld dat ook de afvallers nog door gingen 
in een soort verliezersronde. Zo werden niet alleen de plaatsen 1 en 
2 bekend, maar konden we doortellen tot 10. In de finale wist Lucas 
de eerste 2 games nog te winnen, maar daarna trok Loes aan het 
langste eind.  

1ste Loes Grijsen 
2de Lucas Bosch 

 
1ste  klasse: 
Op dit niveau hebben we op dit moment slechts 1 team met 4 spelers 
binnen de vereniging. Jammer genoeg kon 1 van die spelers, vanwege 
schoolzaken, niet mee doen en bleven er maar 3 over. 
De 1ste klassers hebben 2 keer een 3-kamp gespeeld en de nummers 1 
en 2 hebben het onderling in een finale uitgevochten. Het ging 
wederom tussen Loes en Lucas en deze keer ging de winst naar Lucas. 

1ste Lucas Bosch 
2de Loes Grijsen 

 
4de/Nieuwelingen klasse: 
In deze combinatie klasse streden 5 4de klassers samen met 1 dappere 
nieuweling in een 6-kamp. 
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Het was voor nieuweling Noëlle de eerste wedstrijden. Dat was best 
spannend, maar ze heeft het super goed gedaan en daarmee een 
aanmoedigingsprijs verdient. 
In de laatste ronde ging het nog tussen Esmée en Iris. Esmée won 
uiteindelijk de strijd tussen deze 2 teamgenootjes. Omdat ze de 1ste 
prijs voor de derde keer won, mag ze de wisselbeker nu houden. 

1ste Esmée Bosch 
2de Iris Reuver 

 
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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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 
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.  
 
 

 

 
 

2022 
 
Zondag 11 Juni  BBQ 
 
Zondag in november  Duo-toernooi 
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Veranderingen binnen de clubbladcommissie 
 
Na jaren in een vaste samenstelling het clubblad voor DTS te hebben 
verzorgd, is hier de afgelopen tijd toch wat verandering in gekomen. 
 
Tot eind 2020 bestond de commissie uit Lydie Broekhuizen, Leonie 
Ruepert en Koen Reuver. Inmiddels heeft Leonie al een tijdje geleden 
afscheid genomen en is deze editie van ’t Stokpaardje voor Koen de 
laatste, waarbij hij betrokken is. 
Omdat zowel Leonie als Koen zich jarenlang hebben ingezet voor het 
clubblad, is een woord van dank zeker op z’n plaats. 
 
Leonie is in 1993 met deze werkzaamheden begonnen. Met Lydie heeft 
ze in al die jaren de inhoud van het clubblad verzorgd. En daar gaat 
met een clubblad dat 3 tot 4x per jaar uitkomt al met al best veel tijd 
in zitten.  
Het leuke zat ‘m toch wel in het bedenken en uitvoeren van nieuwe 
onderwerpen en rubrieken. Wat zeker herinnerd zijn de interviews 
met verschillende competitie spelende teams, die over een aantal 
Stokpaardjes gepresenteerd werden.  
In 2020 heeft Leonie besloten dat het tijd werd voor iemand anders 
en dat is na al die jaren ook niet zo vreemd. 
Leonie, ook al is het nu al weer even geleden, alsnog hartelijk dank 
voor je bijdrage aan ’t Stokpaardje. 
 
Koen is in september 2010 aangesloten om de opmaak en layout van 
het blad te verzorgen. Met de voortgaande automatisering en 
digitalisering werd het op een gegeven moment ook handiger om het 
clubblad in een passend programma te verwerken. 
Nu, na bijna 12 jaar, heeft Koen aangegeven deze taak toch graag 
over te willen dragen en is inmiddels Mohammad Hamad bereid 
gevonden om het over te nemen. Dat betekent dat dit het laatste 
Stokpaardje is waarbij Koen nog betrokken is. 
Hierbij willen we Koen dan ook hartelijk bedanken voor zijn 
werkzaamheden in al deze jaren. 
 
De huidige clubbladcommissie gaat verder met Lydie, Fred Almoes, 
Mohammad Hamad en Mark Hobbelink waarbij we proberen om alle 
leden weer op een prettige en leuke manier van de nodige informatie 
te voorzien.  
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Hierbij wordt inmiddels wel gekeken naar de manier waarop we willen 
communiceren. De ontwikkelingen op digitaal gebied en 
informatievoorziening via de app en mail vragen soms om een andere 
benadering en aan ons om te kijken hoe we dit de komende tijd op 
gaan pakken. 
 
Clubbladcommissie ‘t Stokpaardje 
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Jeugdcompetitie voorjaar 2022 
 
Daar waar bij de senioren op het moment van schrijven nog twee 
wedstrijden moeten worden gespeeld, is de voorjaarscompetitie 
bij de jeugd al weer ten einde. Ons eerste jeugdteam heeft zich 
– na hun kampioenschap in de eerste klasse in het najaar van 
2021 – prima kunnen handhaven in de promotieklasse. Ons 
tweede jeugdteam, bestaande uit Niels van den Berg, Wessel 
ten Berge, Esmée Bosch, Siewert Geul en Iris Reuver, is in de 
allerlaatste wedstrijd van het seizoen met 1 punt verschil 
kampioen geworden in de vierde klasse. Top gedaan, 
gefeliciteerd en op naar de 3e klasse !! 
 
Hieronder de eindstanden van onze twee jeugdteams: 
 
Hoofdklasse, poule A  Vierde klasse, poule B 
Trias 2  10-69  DTS 2   10-61 
De Brug 1  10-69  De Veluwe 5  10-60 
Smash ’70 (H) 2 10-67  Torenstad 2  10-50 
DTS 1   10-43  Rijssen 2  10-49 
Blauw-wit 1  10-31  De Toekomst 1 10-48 
Torenstad 1  10-21  Trias 4  10-32 
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Stefan Holwerda, tafeltennisser en visser 

  

Stefan Holwerda, 24 jaar, DTS-lid sinds 2008, 8-voudig teamkampioen. 
Verdediger, met veel aanvallende capaciteiten, materiaal aan 1 kant 
lange noppen. 
 
Kampioenschappen en opvallende prestaties: 
Jaar J/S Team Klasse  Stand Perc. 
2010 J DTS 7 4e  1 85% 
2010 J DTS 6 3e  1 86% 
2011 J DTS 5 2e  1 92% 
2012 J DTS 2 Hoofd  1 83% 
2015 J DTS 1 Land. B 1 83% 
2016 J DTS 1 Land. A 2 80% 
2018 S DTS 1 Promotie 1 75% 
2020 S DTS 1 Promotie 1 80% 
2022 S DTS 1 Promotie 1 83% 
 
Ondanks zijn indrukwekkende erelijst is Stefan nog nooit 
clubkampioen bij DTS geweest. 
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Stefan komt tijdens het korte interview (dat de hele avond duurt 😊), 
tijdens de kampioenswedstrijd in Apeldoorn, over als een rustige 
jongen, gevoelig voor een goede sfeer, een echte teamspelerssfeer. 
Hij is niet snel van zijn a propos te brengen “doe het interview maar 
tijdens de wedstrijden, word ik niet slechter of beter van”.  Een 
nuchtere,  tikkie eigenwijze Tukker (dit gaf hij dan wel meteen toe), 
wat bleek tijdens de wedstrijd tegen een typische materiaalspeler van 
De Brug, toen hij weigerde zich in te spannen, want dit soort 
wedstrijden motiveert niet, aldus zijn verklaring. 
 
Hij gaat een uitdaging niet uit de weg en haalt hier veel plezier uit als 
dit resultaat oplevert en is altijd in voor een geintje. Zo heeft hij 
tijdens het dubbelspel tegen Pearl Wezep van batje geruild met de 
tegenstander na het zoveelste commentaar op zijn noppenrubber en 

gewonnen 😊. 
 
Hij had mij verboden over fietsen te praten, zodra teamgenoot Dennis 
zich bij ons zou voegen. Dennis, Mark en Tim (teamgenoten DTS 1) 
hadden mij niet gewaarschuwd, dat ik het woord vis bij Stefan niet in 
de mond moest nemen. 
 
Nou heb ik het leuke van vissen nooit begrepen en doet het ondergaan 
van een dobbertje mij niet veel meer dan de conclusie dat ik een 
dobber kwijt ben. 
Volgens Stefan echter is vissen zeer rustgevend en kun je tijdens het 
vissen even alles van je afschudden. Stefans record is een karper van 
25 kilo en daar schijn je nogal je best voor te moeten doen. Zo heeft 
hij de nacht voor de kampioenswedstrijd nog de hele nacht gevist 
 
 
Stefan woont samen in Haaksbergen met Veronique, die heel af en toe 
komt supporteren bij DTS, als ook de andere spelersvrouwen komen! 
Koken doet Stefan, hij is namelijk altijd eerder thuis. Op mijn 
suggestie dat hij dan wat langer op de hoek van de straat moest 
wachten, reageerde hij door te stellen dat Veronique eerst nog 20 
minuten op ‘t  werk praat voordat ze naar huis gaat. Wie het eerst 
thuiskomt, die kookt. 
 
Wat we tenslotte nog weten moeten: 
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Stefan kijkt volgens zijn teamgenoten veel te veel op zijn telefoon, 
na het switchen van Android naar Iphone is dit niet beter geworden. 
 
Zijn verwachtingen op korte termijn: 
Als groot Twente-supporter, hoopt hij komend seizoen een jaarkaart 
van vak P te bemachtigen. 
Stefan gaat een nieuwe (werk)uitdaging aan en begint als Logistiek 
medewerker op 1 juni bij de Zuivelhoeve (misschien een advertentie 
regelen, Stefan?). 
Hij hoopt zicht komend seizoen met DTS 1 te kunnen handhaven in de 
Hoofdklasse. Kampioen worden hoeft niet. 
 
Fred Almoes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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: dts_stokpaardje@outlook.com 
 

Doe dat dan wel vóór 18 november 2022 
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Locatie Enschede: Anemoonstraat 6A, 7531 DC Enschede 
Locatie Almelo:      Zilvermeeuw 111, 7609 RZ Almelo (in ZGT Almelo) 

www.breinenwelzijn.nl     info@breinenwelzijn.nl 053-4280703 
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Het spelregelbewijs 
 
De NTTB heeft het spelregelbewijs ingevoerd voor alle competitie 
spelende leden. Het is nog niet verplicht gesteld voor iedereen, maar 
voor de jeugd geldt wel dat zij het spelregelbewijs moeten halen om 
competitie te kunnen (blijven) spelen.  
 
De volgende jeugdleden hebben afgelopen seizoen het 
spelregelbewijs met succes gehaald: 

 Niels van den Berg 

 Wessel ten Berge 

 Esmée Bosch 

 Siewert Geul 

 Iris Reuver 
 
Allemaal gefeliciteerd !! 
 
Meer informatie over het spelregelbewijs is te vinden op de volgende 
site: 
https://www.nttb.nl/opleidingen/scheidsrechters/tafeltennismaster
z/ 
 
Hieronder staat uitgelegd hoe je het spelregelbewijs kunt behalen. 
1. Ga naar www.tafeltennismasterz.nl 
2. Ga naar ‘Login voor je bewijs 
3. Voer je bondsnummer in 
4. Klik op [Wachtwoord (opnieuw) instellen] 
5. Je ontvangt een mail met een bevestigingslink op het e-mailadres 
zoals geregistreerd in NAS* 
6. Klik op de link 
7. Vervolgens wordt gevraagd om een wachtwoord 
8. Vul het wachtwoord twee keer in en bevestig 
9. Je kunt inloggen met je bondsnummer en wachtwoord 
 
* Dit is het mailadres dat stond vermeld op je inschrijfformulier voor 
DTS (en is gelijk aan het email adres waar de mail naar is gestuurd). 
Check ook de spamfolder. 
Voor vragen kun je uiteraard ook bij mij terecht. 
 
Karen. 
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Martijn Hofstee 
Casper de Gaaij 
Romina Huckriede 
Niels van den Berg 
Eliase Gouriye 
Niels ten Brinke 
Bagdan Vaseiko 
Justin Hofstra 
Daniela Jardan 
Ilonka Berentsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
     Gosse Oppers 

Bea Mulder 
Herman Wigbels 
A. van Voorst 
Emanuel Cossu 

 
 
 
 

Gekomen 

Gegaan 
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DTS 1 voortijdig kampioen Promotieklasse 

  

DTS 1 kampioen nj 2022: (vlnr) Mark van der Burgt, Tim Korfage, 
Dennis Schoppink, Stefan Holwerda 
 
 
Lydie had het mij nog zo gezegd “als je een teamfoto wilt hebben, 
moet je wel opschieten, want ze spelen niet meer thuis”. En wat moet 
je dan als je niet naar Lydie luistert? Juist, en dus reed ik op 
uitgerekend vrijdag de 13e mei maar naar Apeldoorn, de fraaie 
accommodatie van De Brug. 
 
Na een wat stroef begin (1-1) kwam de DTS-trein op gang en mocht 
Stefan na zijn winstpartij tegen Jornert Glimmerveen als eerste de 
kampioensfelicitaties in ontvangst nemen. Bij een 2-6 tussenstand en 
met nog een uitwedstrijd tegen Borne voor de boeg was dit 
succesteam al niet meer in te halen. 
 
Typerend voor dit DTS was misschien wel de wijze waarop de 
winstpartijen deze avond tot stand kwamen. Alle 3 wonnen 2 partijen, 
naast het dubbel, en alle 3 verloren van een andere tegenstander. 
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Van het deze avond geplande interview kwam weinig (meer) terecht. 
Een supporter van De Brug probeerde het nog even (ik was al lang 

afgehaakt 😊). 
Supporter: “met welke instelling gaan jullie elke wedstrijd in”. 
Mark: “We gaan voor 3 punten”. 
Supporter: “maar dan redt je het toch niet in de Hoofdklasse?” 
Tim: “Nee, maar dat was ook de instelling voor de promotieklasse”. 
Supporter: “Maar hoe ben je dan kampioen geworden met zo’n 
instelling”. 
Mark: “Na de 3 punten, gaan we gewoon door”. 
 
Nadat Stefan in het begin van de avond nog vertelde dat hij het heel 
knap van Tim vond dat deze onzin kon vertellen met een stalend 
gezicht, concludeerde ik aan het eind van de avond dat het hele team 
onzin kon verkopen, ook zonder een stalend gezicht. 
 
Als alternatief liet ik de 4 teamleden bij elkaar het interview 
afnemen. Mark over Dennis, Dennis over Tim, Tim over Stefan en 
Stefan over Mark. 
 
Ik heb het maar niet proberen uit te schrijven en vind dat de trouwe 
DTS-lezer het ook maar met dezelfde app berichtjes moet doen. 
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Naar verluidt was uw verslaggever 
rond 00.15 uur als eerste vertrokken. Dennis, Stefan en Mark moesten 
zich nog douchen. Zal me niet verbazen dat Tim dit ook maar gedaan 
heeft al was het maar voor de sterke teamgeest deze competitie. Of 
Stefans voorspelling, dat ze niet voor 02.00 uur Apeldoorn zouden 
verlaten, uitgekomen is, is mij niet bekend. Het zou me verbazen als 
het niet zo was. 
 
Had Stefan mij nog verteld dat ik het absoluut niet over fietsen mocht 
hebben, anders was Dennis niet meer te stoppen, het gevolg was dat 
ik een hele avond moest luisteren naar Stefan, over hoe opwindend 
vissen wel niet was. 
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Unaniem waren ze het eens dat de 
gemoedelijke teamsfeer dit seizoen 
een belangrijke peiler onder het 
kampioenschap was. 
 
Opmerkelijk feit: In de 
voorjaarscompetitie 2020 werden 
Dennis, Tim en Mark, toen nog als 
Smash, 2e achter DTS 1 met o.a. ……. 
Stefan Holwerda. 
 
Na een uiterst gemoedelijke en 
gezellige avond, waarin niets er op 
wees dat hier een kampioenschap 
tussen nummers 1 en 2 op het spel 
stond, DTS na 3 jaar weer een team in 
de Hoofdklasse. 
 
We feliciteren onze jongens met dit 
fraaie kampioenschap waarin ze 
ongeslagen bleven en hopen en 
verwachten dat ze zich komend najaar 
in de Hoofdklasse zullen handhaven.
   
Fred Almoes 
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Jeugd tegen  eeuwige jeugd. 
 
Oude tijden herleven! Trainen op zondagochtend voor de senioren! 
Philip was er ook om training te geven. Super Philip!  
Echter de ouders van Myron Harms dachten dat de  jeugd ook mocht 
komen. 
Dan staat er zo’n kleine jongen. Nou die kan dan toch mooi mee doen.  
En goed dat hij al is. Hij kon aan de senioren goed uitleggen hoe je de 
backhand moet spelen. En vervolgens voert hij dit technisch heel goed 
uit.  Myron is een toppertje! De foto werd genomen aan het begin van 
de training . Zo’n beetje 80 jaar verschil tussen deze 2 spelers; Myron 
tegen Frans.  Mooi hè dat  tafeltennis!! 
 
Leonie 
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Sorry 
 
Als je mijn eerste “Sorry” column mocht geloven, moest ik als 65-
jarige, terug van 20 jaar weggeweest, oude rot, ook eindelijk aan de 
rating. Ook ik moest mee in de vernieuwingsdrang van het tafeltennis. 
Ik had al verklapt dat die rating nog naar beneden zou gaan, omdat 
dat bij een initiële rating altijd het geval is en die krijg je na 5 
competitiewedstrijden. Wat ik echter van tevoren niet heb  kunnen 
bedenken is, dat het naar beneden gaan van de ranking ook zou 
kunnen worden veroorzaakt door betere tegenstanders. Sorry Fred, 
successen in het verleden bieden geen enkele garantie voor de 
toekomst. 
Voor wat ’t waard is: na tussentijds op 1103 te hebben gestaan, is ie 
nu gezakt naar 1082. En geen tegenstander die hiervoor Sorry tegen 
mij zei. Vermoedelijk kan ook ik nog steeds niet zonder training en 
dat is er de laatste tijd nog al eens bij ingeschoten en nee, het lag 
eens niet aan het materiaal. Sorry Philip, ik probeer het binnenkort 
weer. 
Inmiddels zijn mijn zelfbeeld (100% is haalbaar) en mijn doelstellingen 
(op naar de 1200) dan ook wel sterk aangepast, en heb inmiddels wat 
dat betreft de grenzen wel verlegd. Niet het resultaat staat centraal, 
alhoewel winnen nooit vervelend is, maar de sociale contacten. 
Mensen van vroeger weerzien, Ludy Barelds van Twekkelerveld, 
Edward Hiddink van Effekt, bijpraten met oud-teamgenoten 
(Annemiek dank je voor het openhartige gesprek), daar gaat het op 
mijn leeftijd echt om. En dat geeft tafeltennis ook een duidelijke 
functie. Een sport, klein, niet vernieuwend, afgezien van de 
introductie van de rating, maar wel sociaal. Sorry, maar dat laatste 
heb ik 20 jaar gemist. 
En toen kwam een mogelijke invalbeurt in het 5e bij Vitesse voorbij. 
Invallen ging niet door, maar kijken moest ik toch. En tot mijn grote 
verbazing zag ik iets dat ik nog niet kende, een volledig electronisch 
scorebord (vernieuwing 1). Afgezien van het feit dat er 3 Vitesse 
mannen voor nodig waren om Evert uit te leggen hoe je dit gevaarte 
moest bedienen, zat er een heuse game break functie op. Door goed 
het klokje in de gaten te houden kwam ik achter vernieuwing 2: tussen 
de games door heb je 60 seconden de tijd voor je geacht wordt weer 
achter de tafel plaats te nemen. 
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Sorry, maar dit vind ik echt vernieuwend. Bij een sport, waarbij de 
gemiddelde beoefenaar steeds vaker de 70 passeert, heb je al vaak 
60 seconden nodig om van de ene tafelkant naar de andere te lopen. 
Tot de volgende sorry. 
 
Fred Almoes  
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Beste DTS-ers, 

 

We hebben tijdelijk een nieuw biertje 
in ons assortiment in Bar Anton. 

Het gaat om FREDERICK DE 
GENIETER, een zomer Belgische 
dubbel met een lichte afdronk en de 
smaak en geur van karamel, speciaal 
gebrouwen voor onze clubkampioen 
Frederick Weeink. 

Een flesje  
FREDERICK DE GENIETER  
kost € 3,50 en OP=OP !!! 
Proost !!!!! 
 

 

 

 

Wie en wat is Frederick de Genieter 

Frederick is 28 en komt uit Haaksbergen. In zijn vrije tijd heeft hij de 
studie Bierista afgerond en staat zijn teller inmiddels al op meer dan 
1000 verschillende speciaal biertjes die hij allemaal met smaak heeft 
geproefd.  

Hij zorgt dat zijn passie voor speciaal bier ook terug te vinden is in de 
lokale supermarkt waar hij werkzaam is, waardoor Haaksbergen nooit 
zonder een nieuw en uitdagend biertje zit. Zelf bierbrouwen heeft 
Frederick geprobeerd, maar dit was geen succes, het koolzuur spoot 
zo hoog tegen de keukenkastjes aan dat hij maar direct aan een 
verbouwing is begonnen. 
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Als je over Frederick praat dan is bier niet weg te denken bij deze 
man. En daarom is hij één van de vrienden van Bob! 

Frederick de Genieter is lichte, zomerse dubbel met tonen van 
karamel en noten dat lekker wegdrinkt. Elk biertje uit de lijn Vrienden 
van Bob heeft een beperkte oplage. Wees er dus snel bij, want op = 
op! 

Wil je meer weten over Fredrick de genieter, kom dan eens een 
thuiswedstrijd van DTS 2 bezoeken. Meer weten over de 
vrienden van Bob, kijk dan op  de website van de vrienden van 
Bob. 
 
(Info www.vriendenvanbob.nl) 
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STANDEN VOORJAARSCOMPETITIE SENIOREN 
 
Promotieklasse - Poule A 
--------------------------------- 
DTS 1                    10 – 74  Mark van der Burgt 
De Brug 2               10 – 61  Stefan Holwerda 
Tafelten Zwolle 3   10 – 59  Tim Korfage 
Pearle Wezep 2      9 – 38   Dennis Schoppink 
Blauw-Wit 3          9 - 32 
Borne 1                 10 - 26 
 
 
Promotieklasse - Poule B 
--------------------------------- 
Tafelten Zwolle 2    10 – 60  Andre Bosch 
De Brug 3               10 – 54  Gianluca Cossu 
ENTAC 3           9 – 52  Leandro Cossu 
Rijssen 1                10 – 47  Frederick Weeink 
Swift (D) 4             10 - 41 
DTS 2                     9 - 36 
 
 
1e klasse - Poule B 
--------------------------------- 
De Veluwe 2         10 – 59  Marlon Boe 
Olympia (G) 1         10 – 58  Jessa Buijnink 
Holten 1            10 – 41  Frank Messelink 
Brookshoes 1       10 – 40  Karin Strijker 
ZC Aktief 1         10 – 37  Huub Tip 
DTS 3                10 - 35 
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2e klasse - Poule A 
--------------------------------- 
Effekt '74 3         10 – 65  Bram Lieven 
DVO 83 1              10 – 51  Maartje v.d. Lingen 
Shot '78 1             10 – 48  Annemiek Mulder 
Overa 1                10 – 42  Karen de Vos 
DTS 4                  10 - 41 
Vitesse '35 2          10 - 23 
 
 
2e klasse - Poule B 
--------------------------------- 
Vitesse '35 1         10 – 65  Anouk Broekhuizen 
De Toekomst 1     10 – 55  Dennis Leysen 
HATAC 1                9 – 42  Kim Schukkink 
Quick '20 1        10 – 38  Evert de Vos 
DTS 5                   9 – 34  Patrick Wiggers 
Effekt '74 4        10 - 27 
 
 
3e klasse - Poule D 
--------------------------------- 
ENTAC 4             10 – 54  Lucas Bosch 
Rijssen 2           10 – 53  Jessica Evertzen 
Holten 2            10 – 50  Mohammad Hamad 
Borne 2             10 – 43  Niels in ‘t Veld 
Effekt '74 5       10 – 36  Wouter Wiggers 
DTS 7                 10 - 34 
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3e klasse - Poule E 
--------------------------------- 
DTS 6                10 – 63  Maseh Azizi 
Shot '78 2           10 – 52  Joop Broek 
MTC 1               10 – 49  Peter Broekhuizen 
Rijssen 3            10 – 41  Harry Fahner 
Swift (D) 8         10 – 34  Mark Hobbelink 
Quick '20 2            10 - 31 
 
 
4e klasse - Poule D 
--------------------------------- 
Twekkelerveld 1     9 – 59  Fred Almoes 
Thibats 1                9 – 57  Dennis Gaasbeek 
DTS 8               10 – 48  Nicolas Miche 
DVO 83 2             10 – 48  Federico Rossi 
Effekt '74 7         10 - 31 
Vitesse '35 4        10 - 18 
 
 
 
4e klasse - Poule F 
--------------------------------- 
DTS 9                  10 – 61  Jesper Enzerink 
Blauw-Wit 6            10 – 53  Paulo Graziano 
Effekt '74 6          10 – 49  Frank Kobes 
Dinkelland 2         10 – 43  Harry Theussing 
Brookshoes 3        10 - 34 
Vitesse '35 3        10 - 30 
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6e klasse - Poule B 
--------------------------------- 
Vitesse '35 6       11 – 59  Eva lamers 
DVO 83 3         11 – 55  Heleen Serier 
Dinkelland 3        11 – 51  Frans Smeding 
ENTAC 6              10 – 50  Lara Timmerman 
Thibats 2          10 - 50 
Effekt '74 8         10 - 44 
DTS 11                    9 - 15 
 
 
6e klasse - Poule E 
--------------------------------- 
HATAC 4              10 – 63  Ahmed Aleyd 
DTS 10                10 – 63  Patrick Beunders 
Twekkelerveld 4    10 – 56  Taede-Jan Boringa  
ENTAC 7              10 – 40  Erik Gerritsen 
De Trefhoek 3     10 – 37  Eliase Gouriye 
De Toekomst 3     10 – 11 
 
 
6e klasse - Poule F 
--------------------------------- 
DVO 83 4              8 – 49   Romina Huckriede 
Effekt '74 9        7 – 37   Martin Leppen 
DTS 12                    7 – 28   Dennis Maartens 
DTS 13                    7 – 25   Sanne Vierhout 
Blauw-Wit 8        7 – 23   Nadia van Voorst 
 
      Gijs Abbring 
      Gijs Baten 
      Cor Butzelaar 
      Frank Schasfoort 
      Roy Spekreijse 
      Mark van Zomeren  
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…Houd het hart in beweging! 
  

 

 

 
- reanimatieopleidingen – AED apparatuur 

 

www.twentehartsafe.nl 

info@twentehartsafe.nl 
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Voorjaars-pingpong 
 
Zaterdag 14 mei stond er voor het eerst sinds lange tijd weer een 
jeugdactiviteit op het programma. Door alle coronaperikelen konden 
veel activiteiten niet doorgaan. Vaak vanwege de verschillende 
regels, soms omdat het gewoon niet verantwoord was. 
Voorjaars-pingpong kon wel mooi doorgaan. Een aantal jeugdleden 
hadden nog cadeaus thuis liggen, die ze zouden gebruiken met 
Sinterkerst en Nieuw bij DTS. Die cadeaus zijn netjes bewaard 
gebleven en dus waren deze ook weer in te zetten bij Voorjaars-
pingpong. 
Een grote berg cadeaus was een extra motivatie voor de jeugd om nog 
fanatieker mee te doen bij de verschillende onderdelen. Er is boter 
kaas en eieren XXL gespeeld met hoepels en pittenzakken, Tafeltennis 
op een minitafel, punten scoren door bepaalde vakken in het wandrek 
te raken en heel veel rond om de tafel. Uiteindelijk is iedereen met 
een aantal cadeaus naar huis gegaan. Het ene cadeau wat spannender 
dan het ander: de wc-borstel was toch een onaangename verrassing 
tussen al het leuke speelgoed, mooie (kerst)sokken en heerlijke 
snoepgoed. 
Op naar meer mooie activiteiten nu we weer mogen. Wij hebben er 
zin in! 
 
De Jeugdcommissie 
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Even voorstellen,  
DTS 8, een Internationaal team 
 
Sinds de najaarscompetitie 2021 heeft DTS er een nieuw geformeerd 
team bij, eerst DTS 9 in de 5e klasse en nu DTS 8 in de 4e klasse. Divers 
van leeftijd en divers wat betreft herkomst. Van 23 t/m 65 jaar, 
Nederlands, Frans en Italiaans getint. Tijd om dit divers gezelschap 
kort voor te stellen. 
 
Dennis Gaasbeek 

Het broekie in dit illustere gezelschap met zijn 23 
jaar. Beschikt over een enorm portie 
eigenwijsheid. Wisselt de fraaiste winners af met 
de (on)mogelijkste fouten. Heeft zijn draai 
duidelijk nog niet gevonden in de 4e klasse. Iets 

meer training en wat meer luisteren naar Fred 😊 
gaat van hem zeker een stabiele 4e klasser maken. 
En wie weet. 
 
 

 
Nicolas Miche 

Met zijn 38 jaar een middenmotor wat betreft 
leeftijd. Wat meer praten tegen de tegenstander 
met zijn schattig Nederlands met overduidelijke 
Frans tongval zou hem ongetwijfeld meer 
winstpartijen opleveren. Voelt zich na een 
moeizame start steeds beter thuis in de 4e klasse. 
Als hij minder aan zichzelf gaat twijfelen, gaat hij 
zeker nog voor (positieve) verrassingen zorgen 
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Federico Rossi 
Evenals Nicolas 37 jaar. Beschikt niet alleen over 
de fraaiste naam, maar zeker ook over het meeste 
(Italiaanse) temperament. Zijn gemopper in het 
Italiaans is ongeëvenaard en niet te vertalen. De 
lenigste van het 4-tal, die bovendien erg veel 
ballen terugbrengt. Kan in de toekomst zeker nog 
een stap hoger richting 3e klasse. 
 
 
 

 
Fred Almoes 

Met zijn 65 jaar de nestor van dit kwartet. De 
pijntjes en de kwaaltjes winnen het soms van de 
techniek en ervaring, ook in de 4e klasse. Is er 
inmiddels wel achter dat trainen ook na 20 jaar 
afwezigheid nog steeds geen overbodige luxe is. 
Wie nu verwacht dat alle gesprekken in het 
Nederlands, Frans of Italiaans gaan, komt soms 
bedrogen uit als het gesprek tussen Fransman en 
Italiaan voortgezet wordt in het Engels. 
Game, set and match. 

       Fred Almoes 
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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: pbroekhuizen@home.nl  
 * 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 
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BESTUUR 
 
Voorzitter Peter Broekhuizen 053-4778819 
Secretaris Huub Tip 06-54325682 
Penningmeester Barry Wachtmeester 053-4306792 
Algemeen Lid Willie Kerver 053-4773696 
 Evert de Vos 053-4613820 
 Bram Lieven 06-14417503 
 Mark Hobbelink 053-4779952 
 

Wedstrijdsecretaris Jeugd / Senioren :  
Karen de Vos Tel. 053-4613820 
E-mail karen_devos_5@hotmail.com  
 
 
 
ACTIVITEITENCOM. FINANCIELE ACTIESCOM. 
Peter Broekhuizen Evert de Vos 
Monique Altemühl Peter Broekhuizen 
Bjorn Antvelink Barry Wachtmeester 
Jan Wachtmeester  
  
 
TOERNOOICOM. TRAINERSCOM. ONDERH.COM. 
Willie Kerver Evert de Vos Mark Hobbelink 
Bjorn Antvelink Philip Bertram Philip Bertram 
Gerard Booltink Karin Strijker-van Laar Harry Fahner 
Joop Broek Annemiek Mulder Roelof IJspeerd 
Lydie Broekhuizen Karen de Vos Jan Wachtmeester  
 Barry Wachtmeester   
    
  
CLUBBLADCOM. JEUGDCOM. BARCOM. 
Lydie Broekhuizen Bram Lieven Willie Kerver 
Koen Reuver Christel Broekhuizen Evert de Vos 
Fred Almoes Pepijn Buijnink Hendrik Stuiver 
Mark Hobbelink Jessa Buijnink Jan Wachtmeester 
Mohammad Hamad Stefan Holwerda  Linda Leever-Scheggetman 
 Mirjam Reuver 
  
  
FIN.CONTR.COM. TEAMCOM. 
Bjorn Antvelink Bram Lieven  
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,  
 Fred Almoes, Mark Hobbelink en 
 Mohammad Hamad 
 
Redactie-adres: Veldkerslaan 308, 7534 JS Enschede. 
 Tel.053-4354908. 
Kopij: Inleveren bij redactie, of mailen naar 

dts_stokpaardje@outlook.com 
 
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: Zaterdags 10.00 - 13.00 uur 
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