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VOORWOORD       
 

 

Ouderwets. 
Gelukkig is 2022 op tafeltennisgebied  weer een 
normaal jaar gebleken.                               
De najaarscompetitie van dit jaar is afgelopen op het 
moment dat u dit leest. We hebben helaas geen kampioenen dit 
najaar; zowel niet bij de senioren als de jeugd. Maar wat een 
aanwinst was  het spelen van het  dubbelspel, dat na een paar 
seizoenen weer terug was.                                                
Op zondag 23 oktober waren de clubkampioenschappen er weer voor 
de senioren. De opkomst was geweldig. 30 personen traden ‘s 
morgens aan met een blik van, aan het eind van de middag is die 
bokaal voor mij (of niet Harry).  Uiteindelijk gingen  de 1e prijzen 
naar Leandro Cossu (hoofdklasse/1e klasse), Dennis Gaasbeek (2e,3e 
4e klasse) en Roy Spekrijse (5e, 6e klasse). In de open klasse ging de 
1e prijs naar Dennis Schoppink, die dan ook gelijk de titel krijgt van  
clubkampioen senioren 2022. Het was nadien nog reuze gezellig in 
Bar Anton. 
De clubkampioenschappen voor de jeugd worden gehouden op 21  
januari 2023. Traditiegetrouw wordt ook de Laddercompetitie weer 
gespeeld. De eerste twee rondes zijn al geweest. De laatste ronde 
zal op 9 januari worden gespeeld. Nu staat de kerst weer voor de 
deur en sluiten we een week later het jaar 2022 af.                             
2023, een nieuw jaar met  vele activiteiten en een nieuwe 
competitie ronde. Wat ik ook al kan  melden is, dat we in bar Anton 
de vloerbedekking gaan vervangen en de bank krijgt nieuwe 
bekleding. En natuurlijk onze mooie club bestaat 60 jaar!  Kortom 
2023 wordt een jaar waar ons veel te wachten staat.  
Tenslotte wil ik jullie graag uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie 
op zaterdag 7 januari vanaf 20.00 uur in bar Anton om samen  te 
proosten op 2023. 
Vanaf deze plek wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en een goed 
tafeltennisrijk 2023 toe.  
 
Peter Broekhuizen, Voorzitter. 
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UITNODIGING 
 
Op zaterdag 7 januari aanstaande is er weer de nieuwjaarsreceptie. 
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in Bar Anton om onder 
het genot van een hapje en drankje het afgelopen jaar te evalueren 
en het nieuwe jaar te bespreken. 
 
Jullie komen toch ook? 
 
Graag tot ziens op zaterdag 7 januari 2023. 
 
Het Bestuur 
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Henk van Benthem 

Niels Lotgerink Bruinenberg 
Cas Zwiers 
Lucas Miche 
Kayne Pril 
Johan Belt 
Emanuel Cossu 
Ivana Venter 
Julia Gouriye 
Daniela Faria 
Lucas Jin 
Keano Doek 

 
 
 
 
 
 
    
    

 Gosse Oppers   Wessel ten Berge 

Martin Leppink 
Bagdan Vaseiko 
Peter Mulder 
Toprak Ergin 
Jurrien Haak 
Frank Schasfoort 
Mark van Zomeren 
Alwies Meijer 
Joke de Vries 
Sebas Navis 
Daniela Jardan 

 

Gekomen 

Gegaan 
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Verjaardag in Wierden 
 
Al heel vaak heeft er een stukje over mij in ’t Stokpaardje gestaan, maar 
nog nooit heb ik zelf een stukje geschreven. Mijn verjaardag leek mij het 
juiste moment om zelf in de pen te kruipen.  

Op 13 september ben ik 3 jaar geworden. 
Mijn geestelijk moeders Lara en Eva besloten 
dit niet gewoon te vieren, maar om dit te 
vieren op mijn geboortegrond: Effekt ’74 in 
Wierden.  
Het was een hele bijzondere avond, ik werd 
in Wierden met open armen ontvangen en 
iedereen feliciteerde mij. Vol trots droeg ik 
mijn verjaardagskroon (gemaakt door Eva) en 
uiteraard mocht ik de hele avond op het 
beste plekje zitten. Voorop het telbord kon 
ik alle wedstrijden van dichtbij bekijken.   

Alle feestvoorbereidingen waren blijkbaar enigszins vermoeiend voor DTS 
11, want de eerste 3 wedstrijden wisten ze helaas niet te winnen. Met de 
juiste aanmoedingen van mijn kant en een paar strenge woorden van Frans 
wisten Lara en Eva zich te herpakken tijdens de dubbel en werd het eerste 
punt van de avond in de wacht gesleept.  
Net zoals eerdere competitieavonden op mijn geboortegrond werd deze 
avond afgesloten met een hoop gezelligheid in de bar van Effekt ’74. 
Natuurlijk mocht een heerlijke verjaardagscake (gemaakt door Lara) niet 
ontbreken, want wie jarig is trakteert! 
Het was een gezellig verjaardagsfeestje. 
Eens zien of mijn geestelijke moeders gek 
genoeg zijn om dit succes volgend jaar te 
overtreffen. Ik kijk er in ieder geval al 
rijkhalzend naar uit.  
 
Feestelijke groetjes Dries 
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Degradatiespook. 
 
Vol goede moed begonnen we aan de najaarscompetitie in de 4e 
klasse. Na de keurige 3e plaats in de voorjaarscompetitie als 
promovendus, hoopten we stiekum op meer. 
Nadat de helft van de competitie er op zat, maakten we voor het 
eerst dit seizoen kennis met een nieuw fenomeen, het 
degradatiespook. Na 6 wedstrijden en een verlies tegen naaste 
concurrent Entac konden we de hete adem van onze plaatsgenoot in 
de nek voelen. 
Uiteraard hadden we al een analyse gemaakt voor het spook zich bij 
ons meldde. Fred had door gezondheidsklachten nog niet gespeeld 
en maakte na een fraaie overwinning in een oefenpartij tegen 1e 
klasser Evert te vroeg zijn rentree met 3 nipte nederlagen tegen 
Entac tot gevolg. Volgens hem was hem dat in 50 jaar (een beetje 
overdreven) niet meer overkomen. Daarnaast had Dennis duidelijk 
zijn draai nog niet gevonden. 
Gelukkig zijn de wonderen de wereld nog niet uit, werd hij 
clubkampioen bij de 2e/3e/4e klassers (wij dachten aan een goede 
grap) en was hij vanaf dat moment een uiterst moeilijk te nemen 
horde voor onze tegenstanders. 
 
Het kwam dus op de allerlaatste partij aan. Op een donkere 
dinsdagavond in Lattrop, in the middle of no where. We moesten 6 
punten halen om zeker te zijn van lijfsbehoud, De voortekenen 
waren niet al te gunstig, zo moest Fred toch meedoen, ondanks een 
rit van 4 ½ uur rechtstreeks vanuit Breda. 
Maar de goden waren ons wel gunstig gestemd. Dinkelland 2 had een 
invaller uit de 6e klasse, Paul 1 moest ook bij bij Dinkelland 1 spelen 
en Paul 2 had geen zin. Bij een vlotte 1-6 tussenstand was ons doel, 
lijfsbehoud, bereikt. De 3-7 winst, na een 2-8 verlies thuis, was 
alleen van statistisch belang. 
 
De stukken kaas, worst en de bitterballen, die Dinkelland uit het vat 
toverde, smaakten goed. De sportieve app van concurrent Entac, die 
ons feliciteerde met de handhaving in de 4e klasse, deed het zelfs 
nog beter. En de avond van Dennis kon niet meer stuk, zijn eerste 3  
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winstpartijen van deze competitie en een grote bijdrage aan deze 
leuke avond. 
Met sportieve groet, 
 
Fred Almoes DTS 8 
 



’t Stokpaardje, clubblad van ttv DTS 

 

8 

 

Laatste training voor de zomervakantie 
 
De laatste dinsdagavondtraining wordt zoals gewoonlijk afgesloten in Bar 
Anton. De bar was afgeladen. Zoals alle andere jaren begon Philip met zijn 
speech om ons allemaal te bedanken, in het bijzonder de hulptrainers 
Leonie en Martijn. Vervolgens geeft Jeroen zijn speech om namens ons 
Philip te bedanken. Dit jaar werd Philip daarbij verrast met echte salmiaki. 
Uiteraard nam Frans ook zijn moment om nog even te zeuren over de 
training.  
Wat dit keer bijzonder was dat het een internationale bijeenkomst was. 
We hadden bezoek van Finland (wie Philip kent weet wat daarmee bedoeld 
wordt). Ook hadden we via het wereldwijde web verbinding met Liverpool, 
waar Paolo vanuit een lawaaierige pub Philip nog een fijne vakantie wilde 
wensen.  
Het was een hele gezellige (en lange) avond, wat wel zorgde voor een 
dubbel gevoel. Gezellig met z’n allen in de bar, maar ook wetende dat er 
de komende tijd geen training is.  
We gaan allemaal genieten van onze (welverdiende) vakantie en daarna 
met frisse moet er weer tegenaan. 
 
Eva 
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Uitslagen DTS senioren clubkampioenschappen  
23 oktober 2022 
 
S-klasse : 

 

     

   
  

 

        

    

 

    

Clubkampioen 
Dennis Schoppink 

2e-  
Desney Mansveld 

3e- 
Niels in 't Veld 

4e –  
Stefan Holwerda 
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Hoofdklasse / 1e klasse 

 

  

  

 

 

 

 

 

2e / 3e / 4e klasse  

 

 

            

 

 

           

 

1e –  
Leandro Cossu 

2e –  
Tim Korfage 

1e – 
Dennis Gaasbeek 

2e – 
 Wouter Wiggers 
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 5e / 6e klasse 

       

                                                                 

 

 

 

 
 
Er hebben 30 deelnemers meegedaan. In de pauze ging de soep en de 
broodjes met veel plezier naar binnen. De bar werd bemand door Chantal 
en Willie. Gerard was standby en Bjorn en Lydie zatenachter de tafel te 
schrijven. 
 
Lydie 

  

1e – 
Roy Spekreijse 

2e – 
Lara Timmerman 
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ACTIVTEITENKALENDER D.T.S.  
 
 

2022 
 

 
12  december  Laddercompetitie 
 
19  december  Laddercompetitie 
 
2023 
 
7  januari Nieuwjaarsreceptie Bar Anton     

20.00 uur 
 
 9  januari   Laddercompetitie 
 
21  januari  Clubkampioenschappen Jeugd 
 
??   februari  Duotoernooi 
 
12  maart    Veteranentoernooi 
 
Mei/juni  iets van activiteiten- en  

toernooicomm. 
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Game 11 
 
Na een jarenlang samenwerking met Sport Europe zijn we nu 
overgestapt naar Game 11 voor de aanschaf van alle 
tafeltennismaterialen. De samenwerking met Sport Europe was altijd 
goed, maar de communicatie en de leveringen begonnen de laatste 
tijd steeds meer problemen op te leveren. Door het bezoek van 2 
DTS-ers aan de Game 11 winkel in Zeist kwamen we in contact met 
Game 11. Na enkele gesprekken is Game 11 de komende jaren onze 
tafeltennismaterialenleverancier.  
 
Op zich is er niet veel veranderd. Je kunt nog altijd contact opnemen 
met mij wanneer je een nieuw batje, rubber(s), schoenen, balletjes 
of wat dan ook nodig hebt. Als club krijgen we op heel veel artikelen 
een korting die we dan weer kunnen gebruiken voor de aanschaf van 
balletjes voor de trainingen en de aanschaf van andere 
trainingsbenodigdheden. Het plakken van de rubbers en het 
zijkantband blijf ik ook gewoon doen, en dit blijft gratis. Ook zijn er 
geen verzendkosten wanneer je de materialen via mij (DTS) bestelt. 
Mocht je willen kijken wat ze allemaal kunnen leveren bij Game 11 
kijk dan eens op www.game11.nl. Je kunt dan doorklikken naar hun 
eigen website, de Dandoy-Sport website of de Butterfly website. 
 
Ook komt er binnenkort een testevent bij DTS. Helaas is de datum 
hiervan op dit moment nog niet bekend. Het is wel de bedoeling dit 
nog voor aanvang van de nieuwe competitie plaats te laten vinden 
bij DTS. We houden jullie via de mail en de DTS website op de 
hoogte. Wat houdt zo’n testevent dan precies in? Game 11 komt bij 
ons op bezoek, ze hebben dan ongeveer 15 verschillende testbatjes 
beschikbaar met diverse soorten rubbers en frames. Ze geven advies 
en ze kunnen ook gelijk je batje klaarmaken. Verder nemen ze een 
ruim aanbod aan tafeltennismaterialen mee, zoals schoenen, 
kleding, bathoezen en dergelijke. En ze geven korting op je 
aankopen.  
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We hopen een mooie samenwerking met Game 11 en we hopen jullie 
allemaal te zien bij het testevent dat binnenkort bij DTS zal 
plaatsvinden. 
 
Evert de Vos 
E-mail: E_devos@hotmail.com / Tel.: 06-23273696 

 
PIZZA PARTY (verboden voor ananas) 
Een uit de hand gelopen traditie. Het begon ooit 
als einde van de voorjaarscompetitie: een gezellige 
avond met het team. Het jaar erop een gezellige 
avond met 2 teams. Elk jaar werd het een beetje 
uitgebreid. We hebben een keer een barbecue 
gedaan, een high tea. En nu zijn we enkele jaren 
later en was ik een beetje enthousiast geweest met 
uitnodigen. Bijna de hele dinsdagavondgroep was 
aanwezig en het is nog nooit zo’n gezellig bende geweest als bij de 
pizza party.  

Het was een zonnige 22 mei en Frans stelde zijn 
huis en tuin beschikbaar voor deze gelegenheid. 
Samen met Ahmed, Mohammad en Paolo verzorg 
ik de voorbereiding . Terwijl wij tomaten 
ontvellen, kaas raspen, tomatensaus op smaak 
brengen en de pizzaoven opstoken, ik ook Frans 
druk bezig met zijn voorbereiding…niks doen.  
Ondertussen druppelen de andere gasten binnen. 
Natuurlijk moest Paolo verrast worden met een 

prachtig ananaspakket en voor de bierdrinkers komt Jeroen met de 
bierfiets. De rest van de middag kan ik alleen maar omschrijven als 
zonnig, super gezellig en heerlijk! Via deze weg wil ik Frans nogmaals 
bedanken voor het ter beschikking stellen van zijn huis en tuin. 
Ahmed en Mohammad voor al hun inzet, Jessica, Lara en Martijn voor 
hun hulp met schoonmaken. En als laatste uiteraard Paolo voor de 
heerlijke pizza’s en tiramisu! 
Ik kan alleen maar hopen dat het volgend jaar net zo’n feest wordt. 
Eva 

Paolo neemt de geen -
ananas-regel heel serieus. 

(Misschien iets te serieus). 

Frans is ‘druk’ met de 

voorbereiding. 
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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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Kerst in Frankrijk, Italië en Duitsland 
 
Na het succesvolle Kerstverhaal vorig jaar van Raymond Bertram uit Finland 
vonden we het een leuk idee om onze “buitenlandse leden” van DTS 8, 
Nicolas Miche (Fransman) en Federico Rossi (Italië) te vragen hun 
Kerstverhaal 2022 te schrijven. 

 
Kerst op zijn Frans: 
 
Kerst is het moment van het jaar, waar ik absoluut bij mijn Franse familie 
wil zijn. Nederlanders zijn meer van Sinterklaas, wij meer van "le père 
Noël". 
 
Het laatste jaar van corona was de enige keer in mijn leven waar het 
onmogelijk was, door het rijverbod (over de grens). Wanneer het wel lukt, 
ik ga dan met mijn vrouw en onze 2 kinderen naar mijn ouders in Frankrijk 
voor 3 of 4 dagen. Dat geeft ons net de tijd om te genieten van mijn 
geboortestad Cambrai in Noord-Frankrijk, van de vrienden en kennissen die 
daar nog zijn, en om de laatste cadeaus te kopen voor de familie 
momenten. 
 
Op de 24ste ‘s avonds, vieren we de "réveillon de Noel" met ons zessen, 
gewoon bij mijn ouders, dicht bij de openhaard. Meestal doen we zo'n grote 
aperitief (champagne en lekker hapjes) omdat er niemand is wie het diner 
nog wil eten. Op die avond gaan we de cadeaus van de ouders uitdelen en 
openmaken. Kinderen zijn dan al in bed.  
Ze maken ons mooi op tijd wakker de volgende dag om te ontdekken wat 
de kerstman heeft gebracht voor ze. Dat geeft ons ruim de tijd om ons toch 
netjes aan te kleden en om te gaan verzamelen voor de lunch met oma, 
alle tantes en oom, nichtjes en neefjes, aanhangers etc. De lunch gaat 
zonder moeite door tot... ‘s avonds. Naast de champagne komen ook wijn 
en likeuren op tafel. 
 
De bedoeling is dat elke persoon een cadeau krijgt van de andere 
familieleden. Vaak is het wel moeilijk om iets zinvol/speciaal voor iedereen 
te vinden...maar ja dat zijn tradities. 
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Meestal op de 26ste rijden we terug naar Enschede, vol aan het genieten 
van de top 2000, met het doel om rustig aan te doen met eten en drinken 
tot oud en nieuw! 
Mijn favoriete kerstgerechten zijn foie gras, escargots en la bûche de Noël 
(het traditionele kersttoetje). 
 
Fijne Kerstdagen Nicolas Miche 

 
Kerst op zijn Italiaans: 

 
Kerst is voor elke Italiaan een bijzonder moment. 
Voor ons is dat des te meer omdat we veel vrienden 
hebben, die net als wij in het buitenland wonen, 
of in ieder geval niet meer in ons dorp. 
Als we terugkomen voor Kerstmis, vinden we alle 
vrienden die over de hele wereld wonen. Dit jaar 
stoppen we voor de tweede keer om Kerst in 
Nederland door te brengen. De eerste keer was 
voor Covid, dit keer eigen keuze. Met een paar 
vrije dagen blijven we in Enschede, als we terug 
naar Italië gaan, rijden we elke dag de hele dag 
van tafel naar tafel. Hoewel we in Enschede 
blijven, zullen we proberen de Italiaanse tradities 

thuis te houden, vooral voor onze kinderen. 
 
Wat we in Italië doen, is het Kerstdiner bij een familie thuis doorbrengen 
en traditioneel eten we vis, want vlees is niet toegestaan. Op Kerstochtend 
wisselen we cadeautjes uit die onder de boom gevonden zijn. Normaal 
geven volwassenen elkaar ook cadeautjes, maar de meeste zijn voor de 
kinderen! De Kerstlunch is bij de andere familie thuis, dus iedereen is blij. 
Traditioneel eten we tortellini en parmigiana, een soort lasagne gemaakt 
met gefrituurde groenten. 
 
In mijn familie vieren we ook het Kerstdiner, waar we normaal gesproken 
goede vrienden uitnodigen en geen familieleden. Zowel op Kerstavond als 
op Kerstdag wordt er tot in de late uurtjes gekaart, naast de klassieke 
Tombola (=bingo). 

 
Fijne Kerstdagen Federico Rossi 
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Kerst in Duitsland: 
 
Voordat mijn ouders overleden, vierden we Kerstmiddag en 
Kerstavond meer dan 30 jaar gezamenlijk thuis in Hengelo. Sinds 
2010 hebben we een huisje in Willingen in het Sauerland en zijn we 
steevast daar te vinden, inclusief Kerstboom, gourmetstel, sneeuw 
en de 2 dochters met aanhang (als de jongste het niet weer heeft 
uitgemaakt). 
Vanaf 2012 moet ook kersverse hond Skip mee, een zogenaamd 
medium Labradoedel met 74 cm schofthoogte. Gelukkig staan ski’s 
al ter plekke. 

Sinds mijn 1e pensioen dag, 1 juli van dit jaar, 
hebben we er (toevallig of niet) op initiatief 
van mijn vrouw een 2e Labradoedel Guus, bij 
en ontstaan de eerste gaten in mijn logistieke 
planning. Hoe kunnen in vredesnaam 2 
honden, 40 cadeaus, alle mensen, skikleding 
en nog veel meer mee in een BMW X1. Oh ja, 
en de 2 hondenmanden, veel hondenvoer en 
botjes. Uiteindelijk zal iedereen moe maar 
voldaan aan Kerstavond beginnen met het 
gourmet of kaasfondue, de cadeaus en heel 
veel gedichten. Ik denk dat we ik maar in 2 

keer rijden. 
 
Fijne Feestdagen, Fred Almoes 
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Anagram 
 
Een anagram is een woord of zin, gevormd uit de letters van een ander 
woord of een andere zin maar dan in een andere volgorde. Hussel alle 
letters door elkaar en zoek het juiste woord. Tip: alle woorden zijn 
gerelateerd aan onze geliefde sport. De gecijferde vakjes vormen 

uiteindelijk de eindoplossing van de puzzel. 
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Hi allemaal, 
Dit keer leek het me wel leuk om weer eens wat puzzels te maken voor in 
het Stokpaardje. 
Veel puzzelplezier allemaal! 
Groeten, Lara 
 
 

Cijferpuzzel 
 
Elk cijfer staat voor een letter en gelijke cijfers zijn gelijke letters. Alle 26 
letters van het alfabet worden gebruikt en kan je invullen in de balk 
bovenaan de puzzel. Om je op weg te helpen, zijn er alvast wat letters 
ingevuld. Plaats alle letters op de juiste plaats in de puzzel, zodat er een 
complete zin ontstaat. 
 

 
 

 



’t Stokpaardje, clubblad van ttv DTS 

 

22 

 

  

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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EINDSTAND NAJAARSCOMPETITIE 2022 SENIOREN 
 
Hoofdklasse - Poule B 
Swift (D) 2              10 – 73 Mark van der Burgt 
DTS 1                       10 – 57 Stefan Holwerda 
Kampenion 3                10 – 54 Desney Mansveld 
De Veluwe 1                10 – 42 Dennis Schoppink 
Tafelten Zwolle 2          10 - 37 
Effekt '74 2               10 - 37 
 
 
1e klasse - Poule C 
Borne 1                    10 – 82 Marlon Boe 
DTS 2                       10 – 62 Gianluca Cossu 
Olympia (G) 1              10 – 50 Leandro Cossu 
De Toekomst 1              10 – 45 Tim Korfage 
Vitesse '35 1              10 – 42 Karin Strijker 
Brookshoes 1               10 – 19 Frederick Weeink 
 
 
1e klasse - Poule A 
Holten 1                   10 – 74 Henk van Benthem 
Pearle Wezep 2             10 – 54 André Bosch 
Heino 2                    10 – 53 Dennis Leysen 
DTS 3                       10 – 49 Evert de Vos 
Kampenion 5                10 – 44 Pascal Weber 
NTC Leogang 2              10 - 26 
 
 
2e klasse - Poule D 
DVO 83 1                   10 – 59 Anouk Broekhuizen 
ENTAC 4                    10 – 55 Jessa Buijnink 
DTS 4                       10 – 50 Bram Lieven 
Effekt '74 4               10 – 50 Maartje van der Lingen 
Dinkelland 1              10 – 46 Frank Messelink 
HATAC 1                    10 – 40 Annemiek Mulder 
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2e klasse - Poule A 
Trias 3                     10 – 75 Maseh Azizi 
Overa 1                    10 – 61 Joop Broek 
Warnsveld 1                10 – 57 Peter Broekhuizen 
Shot '78 1                 10 – 43 Harry Fahner 
DTS 5                       10 – 38 Mark Hobbelink 
Swift (D) 6                10 - 26 
 
 
3e klasse - Poule F 
Thibats 1                  10 – 60 Jessica Evertzen 
De Trefhoek 2              10 – 53 Mohammad Hamad 
ENTAC 5                    10 – 51 Martijn Hofstee 
Vitesse '35 2              10 – 50 Niels in ‘t Veld 
DTS 6                       10 – 44 Marije Weernink 
Quick '20 1                10 – 42 Wouter Wiggers 
 
 
3e klasse - Poule G 
Blauw-Wit 4                  8 – 60 Jesper Enzerink 
Rijssen 3                     8 – 53 Paolo Graziano 
Borne 2                      8 – 32 Frank Kobes 
DTS 7                         8 – 30 Harry Theussing 
HATAC 2                      8 - 25 
 
 
4e klasse - Poule G 
Twekkelerveld 1            10 – 81 Fred Almoes 
DVO 83 2                   10 – 58 Dennis Gaasbeek 
Dinkelland 2               10 – 49 Nicolas Miche 
DTS 8                       10 – 45 Federico Rossi 
ENTAC 6                    10 - 38 
Effekt '74 8               10 - 29 
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5e klasse - Poule C 
HATAC 3                    10 – 69 Ahmed Aleyd 
Vitesse '35 5              10 – 68 Patrick Beunders 
Twekkelerveld 3            10 – 53 Taede-Jan Boringa 
De Toekomst 4              10 – 45 Eliase Gouriye 
ENTAC 7                    10 – 34 Heleen Serier 
DTS 9                       10 - 29 
 
 
6e klasse - Poule C 
Blauw-Wit 6                10 – 67 Gijs Abbring 
Twekkelerveld 4           10 – 62 Gijs Baten 
DVO 83 4                   10 – 56 Dennis Maartens 
DTS 10                     10 – 50 Frank Schasfoort 
Effekt '74 10              10 – 43 Roy Spekreijse 
ISV 1                       10 – 22 Mark van Zomeren 
 
 
6e klasse - Poule D 
Effekt '74 9               10 – 67 Romina Huckriede 
Blauw-Wit 8                10 – 66 Eva lamers 
Dinkelland 3               10 – 56 Frans Smeding 
DTS 11                     10 – 46 Lara Timmerman 
Twekkelerveld 5            10 – 40 Sanne Vierhout 
ENTAC 8                    10 – 25 
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EINDSTANDEN NAJAARSCOMPETITIE 2022  JEUGD 
 
Hoofdklasse - Poule A 
De Brug 1                  7 – 53  Loes Grijsen 
Smash '70 (H) 2             7 – 36  Richelle Nijhuis 
Trias 3                     7 – 32  Lucas Bosch 
Tafelten Zwolle 1           7 – 28  Rabih Almakhoul 
DTS 1                        6 - 21 
 
 
3e klasse - Poule A 
Olympia (G) 1               9 – 68  Iris Reuver 
Blauw-Wit 1                 9 – 54  Esmée Bosch 
Trias 4                     9 – 48  Niels van den Berg 
DTS 2                       9 – 44  Siewert Geul 
De Brug 3                   9 - 35 
De Toekomst 1               9 – 21 
 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
 
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 29 april 2023 
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Voorjaarscompetitie 2023 
 
Hieronder vinden jullie – ter info – nogmaals de speelweken voor de 
komende najaarscompetitie, voor zowel de senioren als de jeugd. 
 
Senioren: 
De voorjaarscompetitie voor de senioren start op maandag 16 
januari 2023. De verwachting is dat de indeling niet ver van tevoren 
bekend zal zijn. Daarom ook het verzoek om voor de eerste week (16 
januari t/m 21 januari) rekening te houden met het feit dat er op 
elke avond van deze week een wedstrijd (thuis of uit) gespeeld kan 
worden. 
 
De speelweken voor de senioren: 
16-01 t/m 21-01: sp. 10    27-03 t/m 01-04: sp. 7 
23-01 t/m 28-01: sp. 1 03-04 t/m 08-04: sp. 8 
30-01 t/m 04-02: sp. 2  (ma - di – wo) 
06-02 t/m 11-02: sp. 3 10-04 t/m 15-04: sp. 8 
20-02 t/m 25-02: sp. 4  (do - vr - za) 
06-03 t/m 11-03: sp. 5 17-04 t/m 22-04: sp. 9 
13-03 t/m 18-03: sp. 6 
 
Jeugd: 
De voorjaarscompetitie voor de jeugd start op zaterdag 28 januari 
2023. De speeldata voor de jeugd zijn als volgt: 
28-01: sp. 1   18-03: sp. 6 
04-02: sp. 2   01-04: sp. 7 
11-02: sp. 3   08-04: sp. 8 
25-02: sp. 4   15-04: sp. 9 
04-03: sp. 5   22-04: sp. 10 
 
Karen 
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Sorry 
 
Sinds de vorige “Sorry” in Mei 2022 is er ontzettend veel gebeurd in onze 
roerige wereld. Ik wil jullie dan ook eens meenemen naar de zinnige en 
onzinnige hoogtepunten van 2022. Waarschuwing: ik heb geprobeerd het 
leuk te houden, maar dat viel nog wel tegen, behalve de voorspelling voor 
december ☺. 
 
Januari: Kabinet Rutte IV wordt beëdigd, in Baltimore wordt een 
varkenshart bij een mens getransplanteerd, The Voice wordt beschuldigd 
van grensoverschrijdend gedrag en het aantal Covid gevallen komt 
wereldwijd boven de 300 miljoen, in IJmuiden is de grootste zeesluis ter 
Wereld geopend, Sydney Poitier de 1e grote Afro-Amerikaanse acteur †, 
Meatloaf zanger van de wereldhit “Paradise by the dashboardlight” †. 
Februari: Op de OS Winterspelen in Peking wint Esther Schouten 3 x 
schaatsgoud, Rusland valt de Oekraïne binnen, 22/2/22 is een bijzonder 
dag 
Maart: De Oekraïense kerncentrale Zaporizja wordt door de Russen 
veroverd, aantal Covid doden komt boven de 6 miljoen, Saudi-Arabië 
executeert op 1 dag 81 gevangenen, Vlucht 5735 van China Airlines stort 
neer met 132 doden als gevolg, een aanslag op een Moskee in Pakistan kost 
63 mensen het leven, containerschip blokkeert Suez-kanaal en veroorzaakt 
zo duurste file ooit, Miguel van Damme 28 jaar keeper Cercle Brugge †, Piet 
Paulusma de beroemde SBS 6 weerman †. 
April: De Pakistaanse regering valt en Macron wordt in Frankrijk herkozen, 
de Philippijnen worden zwaar getroffen door orkaan Megi, in Hongarije 
wint de omstreden Orban de verkiezingen, Hennie Vrienten zanger van de 
band “Doe Maar” †. 
Mei: Bij een schietpartij op een basisschool in Amerika vallen 21 doden, bij 
een andere schietpartij in een Supermarkt in Amerika vallen 13 doden, in 
Nigeria wordt een studente gestenigd door studiegenoten, Finland en 
Zweden willen lid van de NAVO worden, DTS 1, 5 en 9 worden kampioen, 
FC Twente haalt Europees voetbal, Jodi Lukoki voetballer van o.a. FC 
Twente †, Vangelis Grieks muzikant †. 
Juni: Bij een aanval op een katholieke kerk in Nigeria vallen 50 doden, in 
Berlijn rijdt een auto in op een groep voetgangers, bij een aardbeving in 
Afghanistan en Pakistan vallen 1500 doden, in Amerika wordt de Federale 
Abortuswet geschrapt. 
Juli: Oud-premier Abe van Japan wordt vermoord, in Oezbekistan vallen bij 
demonstraties 18 doden, Boris Johnson treedt af als Premier van het 
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Verenigd Koninkrijk, Michael van Gerwen wint voor de 3e keer de World 
Matchplay darts, in Pakistan vallen honderden doden door langdurig 
noodweer. 
Augustus: De Oekraïense graanschepen varen weer, Nancy Pelosie brengt 
een omstreden bezoek aan Taiwan, Israël valt de Gaza Strook aan met 
zeker 10 doden als gevolg, in Frankrijk zijn in de eerste 6 maanden bijna 
500 vierkante kilometer bos door brand verwoest, bij Asielzoekerscentrum 
in Ter Apel slapen 700 mensen in de buitenlucht, in Zuidzijde rijdt een 
vrachtwagen in op een buurtfeest met 7 doden tot gevolg. 
September: Koningin Elisabeth II overlijdt en zo wordt Charles III na 70 jaar 
eindelijk Koning, bij gevechten tussen Armenië en Azerbeidzjan vallen 50 
doden, In Iran steft een vrouw in een politiekantoor na haar aanhouding 
wegens overtreding kledingvoorschriften, in IJsland wordt een 
Terroristische aanslag voorkomen en kondigt Poetin een mobilisatie af, in 
de Oostzee worden 2 gaspijpleidingen onklaar gemaakt. 
Oktober: in Burkino Fasso vindt een Staatsgreep plaats, in Thailand doodt 
een oud-politieagent 38 mensen, Italië krijgt de 1e vrouwelijke Premier, 
Premier Lizz Truss treedt na 45 dagen al af in het Verenigd Koninkrijk, in 
India komen 141 mensen om als een hangbrug instort, in Brazilië verliest 
Bolsonaro de verkiezingen. 
November: In Egypte is de Klimaatconferentie gehouden, de VN noteert de 
8 miljardste inwoner, een zware aardbeving treft Java, in Zhengzhou wordt 
gestaakt onder de 200.000 werknemers in de grootste Apple fabriek ter 
wereld, in China breken ook Corona protesten uit. Dennis Schoppink 
clubkampioen DTS. 
December: Sorry, maar de gebeurtenissen van December zijn op het 
moment van schrijven nog niet bekend. Maar als ik een voorzetje moet 
geven schat ik in dat Nederland wereldkampioen is geworden, Sinterklaas 
Nederland in alle rust weer verlaten heeft, het een Witte Kerst wordt, 
Rusland zich teruggetrokken heeft uit de Oekraïne, benzine onder de euro 
1,50 komt, alle lonen en pensioenen sterk stijgen, de prijzen sterk zijn 
gedaald en dat DTS op weg is naar haar 60-jarig bestaan in 2023. Tenslotte 
zijn tijdens de DTS bingo op 16 december alle prijzen gevallen. Mocht ik 
het onverwacht toch mis hebben, sorry. 
 
Tot de volgende sorry, Fred Almoes 
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2022: DTS in cijfers 
 
Een bekend spreekwoord zegt: “Een gewaarschuwd mens telt voor 
2”, en dat geldt voor dit stukje zeker. Houd je niet van cijfers dan 
sla je dit verhaal over, ben je gek op statistieken, ga er dan maar 
eens goed voor zitten. Het DTS-tafeltennisjaar 2022 in cijfers. 
 
Teamprestaties: 
In het voorjaar kwam DTS uit met 15 teams, tijdens de najaarscompetitie 
waren het er 2 minder, 13. In totaal werden er in 2022 door alle DTS teams 
274 wedstrijden gespeeld met in totaal 2.639 partijen. Hiervan werden er 
helaas meer verloren dan gewonnen, 1.246 tegen 1.393. Het hoogste 
puntenaantal werd behaald door DTS 1, in de promotieklasse 
voorjaarscompetitie, 74 punten in 10 wedstrijden. 
 

Individuele prestaties: 
De DTS’er met de hoogste rating is inmiddels Stefan Holwerda met 1.606. 
De grootste ratingwinst werd geboekt door de 12-jarige Iris Reuver (Jeugd 
team 2) tijdens de voorjaarscompetitie, met 141 punten. Niels van den 
Berg, eveneens 12 en ook Jeugd team 2, boekte tijdens de 
najaarscompetitie 102 punten winst.  
 
Leandro Cossu haalde in de 1e klasse een winstpercentage tijdens de 
najaarscompetitie van maar liefst 92% (19 uit 21), terwijl Peter 
Broekhuizen tijdens het voorjaar in de 3e klasse hetzelfde deed, 92% en 19 
uit 21. 
 
 
Opmerkelijk (1): 
Frans Smeding is de oudste nog competitie spelend lid met zijn 86 jaar. Het 
oudste duo dat samen in 1 team speelt (DTS 5) wordt gevormd door Harry 
Fahner 71 en Joop Broek 73. De jongste competitie spelende leden zijn 
Niels van den Berg en Iris Reuver, beiden 12 jaar. 
Philip Bertram is de oudste nog actieve trainer met zijn 76 jaar en met 51 
actieve trainersjaren tevens absoluut recordhouder. 
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Opmerkelijk (2): 
De grootste winst werd geboekt door DTS 1 die Blauw Wit 3 in Almelo in 
recordtijd met 0-10 versloeg. De langstdurende wedstrijd was die tussen 
DTS 2 en Swift D 4, uitslag 5-5, waarvan maar liefst 8 van de 10 partijen 
pas na 5 games eindigden. 
Leandro Cossu (DTS 2) had de eer van de langstdurende partij. Tegen Paul 
Leydekkers (Olympia 1) werd pas na 15-17 in de 5e game gewonnen. Mark 
Hobbelink (DTS 5) boekte de langste game 20-22 tegen Dinand Scholte in ’t 
Hoff van MTC 1. 
 

Opmerkelijk 3: 
DTS 4 was het team met de meeste invallers. Liefst 9 gedurende de 
voorjaarscompetitie. Tegenstander met de moeilijkste naam was Malgosia 
Szcsepanska (DVO 4). Opvallendste (foute) uitslag bij de wedstrijd Swift D 
4 tegen DTS 2, 6-4, waarbij alle games zouden zijn geëindigd in 11-6. 
 
Fred Almoes 

----------------------------------------- 
     

 …Houd het hart in beweging! 
  

 

 

 
- reanimatieopleidingen – AED apparatuur 

 

www.twentehartsafe.nl 

info@twentehartsafe.nl 
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Speciale editie ’t Stokpaardje in 2023 
 
Mochten jullie er nog niet aan gedacht hebben, helpen wij als Redactie van 
’t Stokpaardje een handje. Op 1 september 2023 bestaan we 60 jaar en 
daar willen we als Redactie van ’t Stokpaardje niet ongemerkt aan voorbij 
gaan. 
 
We hebben het idee omarmt om in september 2023 een speciale editie van 
ons clubblad uit te gaan brengen en wel voor het eerst in het dan 48-jarige 
bestaan, een presentatiegids. Daarnaast gaan we ook nog maximaal 2 
gewone Stokpaardjes uitbrengen. 
 
We willen onderzoeken of het mogelijk is alle teams met naam en foto te 
gaan presenteren, evenals een groepsfoto van bovenaf (met een drone?) 
van alle leden, samen vormend DTS 60. Ook bijzondere verhalen uit het 
rijke DTS verleden zullen een rol gaan spelen 
 
Uiteraard moet een en ander nog verder uitgewerkt worden. 
 
Uiteraard zullen we hier regelmatig op terugkomen en daar waar mogelijk 
jullie hulp vragen. 
 

 
Mocht je nog ideeën hebben, met een (1-
malige) advertentie willen sponsoren of op 
een of andere wijze willen meehelpen aan 
deze speciale editie, geef dan je reactie 
door aan de redactie. 
 
Dit kan door Lydie Broekhuizen, Mark 
Hobbelink, Mohammad Hamad of Fred 
Almoes te benaderen of mail naar: 
 
f.almoes@kpnplanet.nl of 
dts_stokpaardje@outlook.com. 
 
 

 
Redactie ‘t Stokpaardje, clubblad van DTS Enschede 
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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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Wij wensen jullie prettige feestdagen en een gezond en 
sportief 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BESTUUR 
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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 
Jeroen Rakhorst Barry Wachtmeester   
    
    
  
CLUBBLADCOM. JEUGDCOM. BARCOM. 
Lydie Broekhuizen Bram Lieven Willie Kerver 
Fred Almoes Christel Broekhuizen Evert de Vos 
Mark Hobbelink Pepijn Buijnink Hendrik Stuiver 
Mohammad Hamad Jessa Buijnink Jan Wachtmeester 
 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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