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Voorwoord 

 

In 2010 vierde Vitesse ‟35 haar 75 jarig bestaan.  

Eén van de vijf oudste tafeltennisverenigingen in 

Nederland en gezegend met een rijke historie.  

Een mijlpaal om te vieren. Met vanzelfsprekend een 

toernooi, de traditionele feestavond en bij een dergelijk 

jubileum hoort natuurlijk ook een boek.  

Maar hoe moet dat boek er dan gaan uitzien?  

Alle feiten chronologisch op een rijtje?  

Sterke verhalen van vroeger uit die goede oude tijd?  

Een terugblik op die 75 jaar. 

Er is gekozen voor een “vrije” aanpak.  

Van alles wat, want 75 jaren laten zich niet zomaar 

vangen in een boek. Het meeste van de geschiedenis van 

de club zit in de hoofden van de mensen: herinneringen.  

Spelers, de wedstrijden, maar ook de vreemde voor-

vallen, de zalen waarin gespeeld werd, de ontwikke-

lingen van het materiaal, de tegenstanders.  

De successen, maar ook de moeilijke tijden.  

Bij de samenstelling van dit boek hebben we geput uit de 

herinneringen van mensen “die iets hadden of nog 

steeds hebben met Vitesse”. Ook kwam op deze manier 

soms verrassend (foto)materiaal tevoorschijn. 

Hartelijk dank daarvoor en veel leesplezier ! 
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Hoofdstuk 1 Het begin 

 

Een ontmoeting op de kermis 

De gebroeders Ferdie en Gerrit ter Horst kopen begin 

jaren dertig van de vorige eeuw op de kermis voor een 

kwartje een pingpongspel: een netje, een balletje en twee 

„plankjes‟.Thuisgekomen wordt meteen de uittrektafel  

opgesteld en worden de nieuwe attributen in gebruik 

genomen. Met een aantal vrienden beginnen de broers een 

competitie. Al spoedig gaan de jongens geld sparen om 

een clubje op te richten en om nieuwe spullen te kunnen 

kopen. Eén van de vrienden, Hein de Leeuw, gaat in 

Haarlem werken en daar maakt hij kennis met een echte 

tafeltennisclub. Terug in Hengelo is zijn conclusie: “Wat we 

hier doen is toch maar niets”. Hij vertelt zijn vrienden hoe 

het wel moet. Een nieuwe wereld gaat open voor de jonge 

spelers. Als eerste wordt er een nieuwe tafel gemaakt en 

nu één die wèl de juiste afmetingen heeft. Nieuwe 

slagtechnieken worden geoefend.  Ze besluiten een club 

op te richten, mede om op die manier in aanmerking te 

kunnen komen voor een zaaltje. De HTTC Vitesse „35 was 

geboren. In het begin was het behelpen voor de elf leden: 

een armoedig hok achter een slagerij in de Bothastraat als 

speelruimte en slechts één tafel. Al snel werd verhuisd 

naar de Adamsweg, waar de eerste echte wedstrijden 

gespeeld werden. 
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De zeven oprichters 

Bij ter Horst thuis spelen Ferdie en Gerrit (zij bleven 

beiden tot letterlijk op hun laatste levensdag verknocht 

aan het spel met dat kleine balletje van celluloid) met 

Hein de Leeuw (jarenlang voorzitter van de club en ook 

van de afdeling Twente van de Nederlandse Tafeltennis 

Bond), Johannes Wouda, Dirk van Dijk, Joop Dimmendaal 

en Henk Luisman op de keukentafel.  

Zij zijn in 1935 de zeven oprichters van de Hengelosche 

Tafeltennis Club  Vitesse ‟35.  

 

 

Zomer 1935                                                                       

Achter een Hengelose woning een eigen gemaakte tafel. 

Erachter en eromheen enkele jongelui. Op en boven de 

tafel een springerige bal. De spelers zwoegen zichtbaar. 

Eigen spelregels. Zo was bijvoorbeeld serveren boven de 

tafel verboden. Dit omdat één van de spelers hier zo 

goed in is, dat de anderen in een wedstrijdje iedere 

keer weer kansloos tegen hem zijn. Alles is nieuw en 

echte kennis van de spelregels en hoe te spelen 

ontbreekt. Het is vallen en opstaan, maar de 

spelvreugde is groot en het enthousiasme van de 

jongens groeit. 

 

 



 6 

 
 
Zes van de zeven oprichters bij de eerste zelf getimmerde tafel 
in 1935. V.l.n.r. Gerrit ter Horst,Henk Luisman,Dirk van Dijk, 
Ferdie ter Horst,Johannes Wouda en Hein de Leeuw.  
Op de foto ontbreekt Joop Dimmendaal. 

 

Het oprichten van een echte club is in voorbereiding.  

Met 5 cent per week wordt alvast wat geld opzij gelegd 

en kunnen we spreken van de eerste contributie. 

Opnieuw moeten de jongelui zwoegen, nu op de 

reglementen van de zojuist opgerichte club, welke 

stevige benen dient te krijgen. Het zwoegen achter de 

tafel neemt toe. 
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Visie 

De droom van die 7 jongens van toen leeft nog steeds 

voort: een sportclub, die sportieve prestaties hoog in 

het vaandel heeft staan, maar niet ten koste van alles.  

Vitesse werd opgericht als vriendenclub en wil dat ook in 

de huidige tijd nog graag zijn. De sfeer in de club is 

erg belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat er niet 

prestatiegericht wordt gewerkt. De eerste teams 

vervullen een duidelijke voortrekkersrol, de prestaties 

van de lagere teams verdienen echter even veel 

aandacht. Ieders inbreng in de club is belangrijk, want 

dat bepaalt mede de onderlinge sfeer. Het gaat er niet 

alleen om wie het beste speelt: ook je inbreng op andere 

vlakken is van belang voor het verenigingsleven. 

 

Een visie die medeoprichter Ferdie ter Horst en meer 

dan 20 jaar lang spelend in het eerste team, in 1975 bij 

het 40-jarig jubileum als volgt onder woorden bracht:  

“Goede prestaties zijn natuurlijk aardig, maar de 

menselijke verhoudingen mogen er niet onder lijden. 

Als je met vloeken en schelden eerste moet worden 

hoeft het van mij niet”. 
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Hoofdstuk 2 De Tweede Wereld Oorlog 

 

Vijf rampzalige oorlogsjaren en vijf organisatorisch 

moeilijke jaren: 1940-1945.  

Van het seizoen 1939 valt slechts te memoreren, dat op 

16 december 1939 een Vitesse-Volharding combinatie een 

massakamp tegen Hou-Tafel uit Drente met 36-4 (!) wint. 

Op 6 januari 1940 wordt het Meppelse toernooi nog door 

Gerrit ter Horst en Hein de Leeuw bezocht. In het dubbel 

winnen ze de 2e prijs. Bovendien wint Hein de Leeuw nog 

de 3e prijs in de 1e klasse. 

Op 16 maart 1940 worden er nog bekerwedstrijden 

gespeeld. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden was 35 

cent! De oorlog in mei 1940 zet alle activiteiten op een 

nog lager pitje. Na de Meidagen van 1940 ontstond er 

een buitengewoon moeilijke tijd. Het duurde maanden 

voor er weer aan tafeltennis gedacht werd. De clubs in 

Enschede werden stilgelegd. Enkele leden van Groen-Wit 

en Volharding gingen bij Vitesse spelen, dat binnen de 

eigen kring doorspeelde. Om het onderlinge contact te 

handhaven werden op 5 januari 1941 de Hengelose 

Tafeltennis Kampioenschappen verspeeld en dit bracht 

toch vele spelers en speelsters weer bij elkaar. Mini 

Hovius bleek weer de sterkste en Ferdie ter Horst won 

zijn eerste titel. Het seizoen werd toch nog weer 

afgesloten met bekerwedstrijden. Mini Hovius en Joop 

Dimmendaal werden de winnaars. 
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Joop Dimmendaal (inderdaad de vader van het huidige 

Vitesse „35-lid Robert Dimmendaal) stond bekend om de 

Barnaflick,die hij als geen ander beheerste. Dit is een 

korte felle slag met de backhand vanuit de pols, die de 

tegenstander meestal verrast, omdat deze de bal niet zo 

snel verwacht. Deze techniek is genoemd naar de 

uitvinder ervan, de veelvoudig wereldkampioen Viktor 

Barna. Misschien wel de beste speler allertijden. Als 

beginnend speler had hij nauwelijks of geen backhand en 

verloor daardoor vaak. Door veel te trainen ontwikkelde 

hij de zo gevreesde “flick”, die later naar hem werd 

vernoemd. Aan het eind van dit hoofdstuk staat de 

opvallende carrière van Barna beschreven.  

 

 

 
 
En zo werd er in die beginjaren een wedstrijd gespeeld….. 
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Voor zover de oorlogsomstandigheden dit toelieten, 

begon een aantal dingen zich weer te normaliseren en 

men kreeg weer behoefte aan het clubleven. In het 

seizoen 1941-1942 kwamen er in Twente weer 4 nieuwe 

clubs naast Vitesse te staan: Quick-Hengelo, Volharding-

Enschede, G.J. van Heekpark en V & D. Hierdoor werd de 

afdeling Twente groter dan ooit en hoewel de juiste 

cijfers verloren gingen lag het ledental tussen de 60 en 

70 en werd in 3 groepen competitie gespeeld.  

Met 6 punten voorsprong op Volharding werd Vitesse 

kampioen en moest in de plaatsingswedstrijden voor het 

landskampioenschap op 18 april aantreden tegen 

Tachytes uit Groningen.                                             

Ferdie ter Horst, Hein de Leeuw en Joop Dimmendaal 

wisten echter elk slechts één enkelwedstrijd en het 

dubbel te winnen en moesten dus in een enerverende 

wedstrijd voor meer dan 100 toeschouwers met 6-4 het 

onderspit delven.  

Ook in het seizoen '42-'43, waarin het ledental van de 5 

Twentse clubs nog tot 75 opliep kon nog een redelijke 

competitie worden verspeeld. Het op gang houden van de 

competitie bracht echter grote moeilijkheden met zich 

mee. Kapotte ballen moesten in een speciale "plak-

centrale" in Alkmaar weer worden opgelapt. Het geven 

van effect met het bat was na dat plakken tamelijk 

overbodig of beter gezegd zelfs onmogelijk.  
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Met opgelapte “nieuwe” ballen werd in 1943 in Enschede 

zelfs nog een flink toernooi met 82 deelnemers op stapel 

gezet, waaraan ook nog eens 35 personen van buiten 

Twente deelnamen. Zij logeerden bij de Twentse 

deelnemers thuis. Huub Thien werd winnaar bij de heren 

en tegelijkertijd werden in dit toernooi de Twentse titels 

verwerkt. De oorlog werd steeds ingrijpender en maakte 

het in '43-'44 bijna onmogelijk om te spelen. Naast het 

ballenprobleem hadden de Enschedese clubs geen 

speelruimte meer en moest Vitesse zelfs uitwijken naar 

een cafézaal. De latere bombardementen en de 

hongerwinter maakten het natuurlijk onmogelijk om in 

'44-'45 nog tot activiteiten te komen. In Enschede 

verloren 2 tafeltennisleden bij bombardementen het 

leven en vele Joodse leden kwamen op gruwelijke wijze 

in deze oorlog om. Met de bevrijding in april en mei 1945 

kwam aan deze nachtmerrie een einde.  

Een moeilijke tijd, waarvan vele details nauwelijks bekend 

zijn geworden, maar die van zeer grote invloed zijn 

geweest op de eerste jaren van het nog zo jonge Vitesse. 

In september 1945 bestond de club 10 jaar !   

Tijd voor een bescheiden feest met een lach en een 

traan bij het 10 jarig jubileum. En de leden sloegen 

elkaar op de door de oorlog enigszins smal geworden 

schouders. De oprichters, die naast het feit, dat ze 

speler waren ook al vaak bestuursfuncties bekleedden 

in de moeilijke beginfase van de vereniging en van de 

afdeling Twente waren altijd bereid om anderen te 
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steunen om een eigen club op te richten en waar 

mogelijk propaganda te maken voor de 

tafeltennissport. Menig demonstratiepartij werd 

gespeeld om het tafeltennis in de regio populair te 

maken. Zonder overdrijven kun je zeggen dat Vitesse  

behoort tot de pioniers van het eerste uur! 

 

 

 

 

De  leden van Vitesse ‟35 bijeen in de speelzaal aan de 

Willem de Clercqstraat ter gelegenheid  van het 15-jarig 

jubileum in 1950. Er werd gespeeld op een Cur du Buy 

tafel. Genoemd naar één van Nederlands beste 

tafeltennissers: Cor du Buy, negen maal kampioen van 

Nederland in het enkelspel, 8 maal in het herendubbel 

en 5 maal in het gemengddubbel. 
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En dan hier, zoals beloofd het levensverhaal van die hele 

grote, bijzondere speler 

 

Viktor Barna, oorspronkelijk Gyözö Braun, (1911 - 1972) 

was een Hongaars-Britse tafeltennisser van Joodse 

afkomst. Hij werd in 1930, 1932, 1933, 1934 en 1935 vijf 

keer wereldkampioen enkelspel, wat geen man hem 

sindsdien nadeed. Ook zijn deelname aan negentien 

verschillende WK's is een record in het mannentafeltennis. 

Vanwege het antisemitisme in zijn geboorteland, 

veranderde Braun zijn naam in Viktor Barna, die een meer 

Hongaarse klank heeft. Barna won in totaal 22 (!) 

wereldtitels. Naast zijn vijf overwinningen in het 

enkelspeltoernooi, won hij acht titels in het dubbelspel, 

twee in het gemengd dubbel en zeven met de Hongaarse 

nationale ploeg. Barna trouwde in 1939 met een Engelse 

en ging voor Engeland spelen. Onder de Engelse vlag 

behaalde hij de wereldtitel dubbelspel in 1939 samen met 

Richard Bergmann, zelf een eveneens tot Engelsman 

genaturaliseerde Oostenrijker. Barna's carrière kwam een 

tijd stil te liggen toen hij in 1935 bij een auto-ongeluk in 

Frankrijk zijn arm zwaar verwondde en er een stalen plaat 

ingezet moest worden. Na zijn herstel won hij nog twee 

wereldtitels. 

Toen in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak, verbleef 

Barna met zijn vrouw in de Verenigde Staten.  

Hij keerde terug om als parachutist voor het Britse leger te 

vechten in Joegoslavië.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1911
http://nl.wikipedia.org/wiki/1972
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hongarije
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tafeltennis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldkampioenschappen_tafeltennis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Antisemitisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Bergmann
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naturalisatie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Parachute
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joegoslavi%C3%AB
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Zijn jongere broer Tibor kwam in de Holocaust om het 

leven. Barna bleef na de oorlog in Engeland wonen, 

waarvan hij in 1952 het staatsburgerschap kreeg. Hij nam 

in 1954 als Engelsman aan zijn laatste wereldkampioen-

schap deel. 

 

 

 

 
 
 

 

Viktor Barna in actie. Let op de keurige pantalon en die 

prachtig gekrulde tafelpoten. 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Holocaust
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsburgerschap
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Hoofdstuk 3 Een scheidsrechter 

 

Sinds zo‟n tien jaar is Sjon de Vries weer lid van 

Vitesse‟35 en wel bij de groep OudFit 55 plus op de 

maandagmiddag. Sjon was al eerder lid namelijk van 

1955 tot 1964, maar toen moest hij zijn lidmaatschap 

opzeggen vanwege zijn vertrek naar Eindhoven. Dat is op 

zich niet zo bijzonder, want in de loop der jaren zijn er 

veel leden vertrokken, omdat zij elders gingen werken. 

Bijzonder aan het lidmaatschap van Sjon was zijn aan-

melding. Lid worden was in die tijd niet of nauwelijks 

mogelijk: in die dagen was er bij Vitesse namelijk een 

ledenstop als gevolg van de geringe speelmogelijkheden 

in de zaal aan de Willem de Clercqstraat. Het toeval wilde 

echter dat hij Ineke Wouda, de zus van Ferdi Wouda  

leerde kennen. En zoals dat heden ten dage ook nog 

gaat, met een goed netwerk kom je overal. En zo kon hij 

dus  ondanks de ledenstop toch lid worden van Vitesse.  

 

Aangezien Sjon meer talenten had dan alleen tafelten-

nissen heeft het bestuur hem indertijd ook benaderd om 

de scheidsrechterscursus te volgen. Daarmee was Sjon 

de eerste gediplomeerde bondsscheidsrechter van 

Vitesse „35. Later was Dick Stroop als oud-Vitessenaar 

een bekend (internationaal) scheidsrechter.  
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Foto: Zaal Willem de Clercqstraat 

v.l.n.r. Hans Tielkens, Tede Riemersma en Sjon de Vries. 

 

 

De zestiger jaren kenmerkten zich ook door de vele 

uitwisselingen met andere clubs zo kan Sjon zich nog 

goed herinneren. Aangezien er in Twente nog niet zo 

veel clubs waren was Golto (Goed Oefenen Leidt Tot 

Overwinnen) uit Doesburg een zeer geliefde vereniging 

om tegen te spelen. Vriendschappelijke wedstrijden die 

leidden tot een goede onderlinge band tussen de 

verenigingen.  
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Op de onderstaande foto is te zien dat de spelers en 

Vitesse „35-voorzitter Hein de Leeuw niet met lege 

handen naar Golto vertrokken, maar dat zij de voorzitter 

en spelers van Golto verrasten met een echte Twentse 

krentenwegge.  

 

 

 
Uitwisseling bij Golto Doesburg met derde van links  Vitesse „35-

voorzitter Hein de Leeuw en de krentenwegge op de glanzende 

tafeltennistafel. 
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Hoofdstuk 4 Prestaties door de jaren heen 

Aan niveau heeft het de Vitessenaren vooral in de jaren 

40, 50, 60 en 70 nooit ontbroken getuige de lange lijst 

met afdelingskampioenen. Bij de mannen waren dat: 

Joop Dimmendaal 1941, Henk Visser 1946/1949, Ferdie 

ter Horst 1948/1950/1954, Johnny de Wilde 

1951/1952/1953/1956/1957, en Ferdie Wouda 1968. 

                    

Johnny de Wilde, vijfvoudig Twents Kampioen 

Later viel de eer van Twents Kampioen te beurt aan  

Marcel ter Braak (1990), Jaap van Hummel (1995) en 

Mike Vaneker (1996). 
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Bij de vrouwen waren Mini Hovius 1940/1941/1943,     

J. Jellema-Hovius 1948,  Mien Lefers 1950,  Ans v.d. 

Akker 1970, Lenie Duivenvoorde 1971 en Gera 

Groenwold 1975 de sterksten. Ook de nu nog in het 

eerste team van Vitesse spelende Nicole van Gils-

Elschot was de beste van Twente in 1997, 2000 en 

2001. 

In 1953 was er het kampioenschap in de overgangs-

klasse waar in de beslissende wedstrijd tegen Well-Shot 

Nijmegen Hein de Leeuw,  Johnny de Wilde en Ferdie 

ter Horst voor maar liefst 200 (!) toeschouwers met een 

8-2 overwinning de titel voor zich opeisten. 

In 1968 wint Vitesse ‟35  met o.a. Ronnie ter Horst en 

Jaap Heerze de eerste editie van de Twente Cup. 

Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw tot op de 

dag van vandaag speelt Vitesse „35 steeds wisselend 

in de eerste klasse van de afdeling Twente en de 

landelijke competitie met spelers als Hans Westerhof, 

Wim ten Dam, Robert Dimmendaal, Jan ten Dam, Hans 

ter Stege, Robert Kole, Erik Pijper, Harry Geeraeds, 

Peter Nooy, Ton Heerze, Hans Lubbers en Franck van 

Hout meestal samen spelend met de meer dan 25 jaar 

in het eerste team uitkomende Jaap Heerze. 

Als in 1988 Marcel ter Braak, Gert Kobes en John Horst 

Kampioen van Nederland bij de jeugd worden lijken de 

oude successen terug te keren. Het team krijgt echter 

geen toestemming om in de landelijke senioren-

competitie uit te komen en valt uiteen, want voor spelen 

in de afdelingscompetitie is het team veel te sterk.  
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Het jongensteam dat in 1988 kampioen van Nederland werd: 

v.l.n.r. Marcel ter Braak, Gert Kobes, John Horst en coach Wim 

ten Dam. 

 

In 1991 behalen Evelien Hengstman, Monique Emens en 

Manon Hengstman de nationale jeugdtitel. Het is echter 

ook het laatste jaar dat zij een team vormen.  

Marcel ter Braak keert na de nodige strubbelingen met 

Bartok over een al dan niet verschuldigde transfersom 

terug op het oude Vitesse-nest. Hij speelt met zijn 

onafscheidelijke pet op. Dat was verboden, een haarband 

daarentegen mocht wel. Maar een pet is geen haarband 

zo oordelen de deskundigen en de scheidsrechters en 

daarom dus: 'Af die pet anders wordt de wedstrijd 

gestaakt !'  Petje af ook voor de prestaties van Marcel.  
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De wispelturige ter Braak vindt naast de degelijke en 

onverstoorbaar zijn eigen spelletje spelende Mike 

Vaneker en de van Hoonhorst overgekomen Jaap van 

Hummel nog altijd spelend als een “jonge hond”, zijn 

draai weer. In de eerste divisie draaide dit team in het 

seizoen ‟95-‟96 in de eindfase zelfs nog mee om de 

bovenste plaats. 

 

                                                                                             

Het damesteam van Vitesse ‟35 dat in 1993 door kampioen te 

worden in de tweede divisie promoveert naar de eerste divisie 

met v.l.n.r. Manon Hengstman, Nicole Elschot, Monique Emens 

en trainer/coach Hans ter Braak. 
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Hoofdstuk 5 Dolle Mina uit de jaren zeventig. 

 

Ans van den Akker was één van de Vitesse ‟35 

speelsters, die kampioen van Twente werd namelijk in 

1970. In die tijd speelden er allerlei 

emancipatieprocessen in de maatschappij en die strijd 

om gelijke rechten voor vrouwen ging niet aan de 

tafeltenniswereld voorbij. Herinneringen van Ans aan die 

roerige tijd. 
 

“Als ik mijn plakboek en fotoalbum uit de jaren zestig 

begin zeventig nakijk en lees dan komen er oude 

beelden naar boven en flarden films schieten door mijn 

hoofd. Het was een leuke tijd waar fel gestreden werd 

om de punten, maar ook een tijd met spanningen over 

de damescompetitie. 

Veel leuke voorvallen kan ik me niet meer herinneren; 

wel, dat Vitesse ‟35 toen al een gezellige en 

gemoedelijke vereniging was waar veel gelachen werd, 

vooral na afloop van een competitiewedstrijd! 

Ik herinner me de gymnastiekzaal waar Vitesse ‟35 haar 

onderkomen had; mijn dubbelpartners en nog enkele 

(oud)leden. 

In 1968 ben ik lid geworden van Vitesse „35; ik had geen 

baan buitenshuis, maar mijn moederschap over twee 

kleine kinderen was zeer zeker ook een zware baan. 

Als ik iets hoor of lees over tafeltennisvereniging Vitesse, 

schiet als een flits door mijn hoofd het voorval van de 

damescompetitie!  
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De eenzijdige beslissing van het hoofdbestuur van de 

NTTB om een afzonderlijke damescompetitie op te 

zetten, schoot de dames in Twente in het verkeerde 

keelgat. De “damestop” van Twente voelde zich vreselijk 

in de steek gelaten, immers in het westen van ons land 

mocht “de top” van de dames wel meedraaien in de 

herencompetitie. Waarom dan niet hier in de regio ? 

In die tijd ageerden ook de Dolle Mina‟s met de 

zogenaamde Kaboutergroep. De Dolle Mina‟s pikten het 

niet meer, dat mannen het altijd voor het zeggen hadden 

en het principe van de gelijke rechten van man en vrouw 

geweld werd aangedaan. 

        

 

 

Wij, dames van Vitesse 35, waren op onze ziel getrapt en 

er werd een boze brief gestuurd richting hoofdbestuur. 

Vanuit heel Twente, maar ook uit Utrecht en Amsterdam, 

kregen wij adhesiebetuigingen van verenigingen en 

spelers(sters). Het bestuur van de afdeling Twente bleef 
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weigeren en heeft naar aanleiding van het bovenstaande 

het besluit genomen om geen achtkampen meer te 

organiseren. Vitesse „35 vond dit een onverkwikkelijke 

zaak, omdat het duidelijk een strafmaatregel was wegens 

het deelnemen van de betere speelsters aan de heren-

competitie.  

Vitesse „35 heeft toen het besluit genomen een 

alternatieve achtkamp te organiseren, wat een enorm 

succes was.

Als ik al die ontvangen brieven en krantenverslagen uit 

die tijd nog eens nalees, dan komt er een voldaan gevoel 

over me heen! 

We hebben inmiddels 2011 en Vitesse „35 bestaat 75 

jaar! Welke vereniging kan dat zeggen? Ik ben van 

diverse tafeltennisverenigingen lid geweest en heb er 

zelfs één opgericht, maar van al die verenigingen bestaat 

TTV Belcrum bijvoorbeeld nog maar “pas” 57 jaar! 

Regelmatig bekijk ik de website van Vitesse „35. Een 

vereniging met rond de 150 leden! Een geweldige 

prestatie en wat ik zo lees op de website, loopt alles 

gesmeerd! 

O ja, weet je eigenlijk wat óók een DOLLE MINA is?  

Ga in het zuiden van ons land maar eens naar een 

snackbar; daar liggen ze om gebakken te worden en op 

te eten! Een „pittig‟ hapje! 

Eet smakelijk!” 

 

Een sportieve groet van Ans van den Akker-van Venrooij 

(oud-speelster, Twents kampioene en bestuurslid van Vitesse) 
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Hoofdstuk 6 Vitesse en de NTTB 

          

 

Ton Willems - NTTB 

 

Het moet zo‟n negen jaar geleden geweest zijn dat ik 

een brief in de bus  vond met als motto "Drie in één". De 

brief was onderschreven met een sportieve groet namens 

het bestuur van Vitesse‟35 door de toenmalige voorzitter 

Jaap Heerze. Er moest in het Hengelose tafeltennisland 

weer iets speciaals aan de hand zijn. Immers, bij diverse 

voorgaande festiviteiten vanaf het 40-jarig jubileum in 

1975 werd ik ook uitgenodigd om onder meer namens 

het Hoofdbestuur van de Nederlandse Tafeltennisbond 

acte de présence te geven. Dit heb ik met heel veel 

genoegen gedaan. Ik maakte kennis met een inspirerend 

bestuur, bestaande uit mensen als Ben Groenewold, John 

Underwood, Jaap Heerze, Joke Hogeslag, Ben Butzelaar, 

Harrie van Oudheusden en Lien Teunissen-Dekker, waar 

ik mocht logeren en “in de watten werd gelegd”. Daarna 

was zij ook voor mij “tante Lien”.  
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Ik weet dat ik daardoor in al die jaren voor sommigen uit 

Hengelo iets meer betekend heb dan alleen maar de 

vertegenwoordiger van de Nederlandse Tafeltennisbond 

en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. Dat zal dan 

ook wel de reden zijn dat ik onlangs benaderd ben om 

mijn herinneringen op papier te zetten. 

1975: Het 40 jarig jubileum van Vitesse‟35 

Mijn eerste feest bij de Hengelose tafeltennisvereniging 

Vitesse heb ik op grootse wijze mee mogen vieren bij 

haar veertigjarig jubileum. Naast de traditionele receptie 

werd er ook een jeugdinterland georganiseerd en ook 

een internationaal jubileumtoernooi. Namens de N.T.T.B. 

heb ik met veel genoegen deze voor Hengelo belangrijke 

evenementen mogen begeleiden. 

Met de vele vrijwilligers van Vitesse was het goed 

samenwerken en de organisatie was meer dan goed. En 

dat was ook het geval in de jaren daarna.  

Het was voor mij een eer om in 1975 tijdens de receptie 

aan de inspirator voor het Twentse tafeltennis, de heer 

Hein de Leeuw, de versierselen, verbonden aan het 

lidmaatschap van verdienste van de NTTB op te mogen 

spelden. Een terechte onderscheiding, want Hein de 

Leeuw kon terugzien op de volgende staat van dienst: 

oprichter van Vitesse, 25 jaar voorzitter van die 

vereniging, 19 jaar voorzitter van de afdeling Twente, 

erelid van die afdeling én van Vitesse.  

Vitesse, één van de oudste verenigingen in Nederland, 

ontving toen ook als eerste de speciaal voor dit soort 
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jubileum ontworpen oranjekleurige NTTB-vaan.  

 

1985: Het gouden jubileum van Vitesse ‟35 

Bij het 50-jarig jubileum van Vitesse mocht ik als 

afgevaardigde van het Hoofdbestuur van de Nederlandse 

Tafeltennis Bond en de Nederlandse Katholieke 

Sportbond (NKS) wijzen op de waarde die de vereniging 

voor Hengelo heeft. Dat wordt ook wel van je verwacht, 

maar de wijze waarop Vitesse opereert mag best extra 

genoemd worden. Want niet bij iedere vereniging gaan 

jeugd en ouderen zo hand in hand. Zowel op recreatief 

als op prestatief gebied speelt Vitesse een belangrijke rol 

in de sportwereld en over promotie van het tafeltennis 

hoeft men in Hengelo ook niet te klagen. De 

overhandiging van de tafeltennisvaandel met opschrift 

"Vitesse 50 jaar” en een wandbord waarop de 

tafeltennissport staat uitgebeeld werd zeer gewaardeerd.  

 

1991: Onderscheiding Ben Butzelaar 

Met zijn staat van dienst was het in 1991 voor het 

bestuur van NKS-Tafeltennis niet moeilijk om over een 

onderscheidingsrichtlijn heen te kijken en Ben Butzelaar 

te decoreren met de bondsspeld van de NKS. Daar moet 

je écht wel iets voor gedaan hebben, dan moet je een 

voorbeeld zijn voor velen. Ik herinner me dat hij bij de 

uitreiking van die speld tegen me zei: ”Ton, er zijn er 

veel meer bij Vitesse en ik houd niet van een 

uitzonderingspositie. Ik heb het zelf altijd leuk 

gevonden”. Toen heb ik hem gezegd, dat het tevens een 
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waardering is voor zijn vrouw Janny, die hem toch vaak 

heeft moeten missen in het belang van Vitesse '35.  

 

2001: Opening gerenoveerd clubgebouw en een zeer 

bijzonder jubileum van oud-voorzitter en erelid Ben 

Butzelaar.   

 

Allereerst mocht ik het bestuur feliciteren met de 

heropening van het clubgebouw, waar iedereen onder de 

beste omstandigheden onze mooie tafeltennissport kan 

beoefenen. Een prima beleid, waardoor aan de vraag om 

een goed geoutilleerde sportaccommodatie van de 

steeds meer verwende sporter tegemoet gekomen kan 

worden. Maar ook voor de vrijwilligers in de club is het 

een stimulans om verder te gaan door van het bestuur 

de gelegenheid te krijgen om onder goede 

omstandigheden te kunnen werken! 

Een tweede hoogtepunt: Het bijzondere jubileum van 

erelid Ben Butzelaar, de oud-voorzitter van Vitesse '35. 

Ook al was Ben al lang geen voorzitter meer, voor hem 

bouwden ze een speciaal feestje. Hij stond immers 50 

jaar lang ingeschreven in de ledenlijst van Twente's 

oudste tafeltennisclub. En dat feestje was terecht, want 

onder zijn bezielende leiding is er gedacht en gestreden 

voor een eigen tafeltennishome, waarin een club van 

naam verder leeft, waar prestaties werden geboekt (ik 

denk aan het Nederlands Kampioenschap bij de jongens 

en meisjes) en hopelijk nog verder worden verwezenlijkt.  

Namens het Hoofdbestuur van de NTTB mocht ik Ben 



 29 

Butzelaar een pennenset overhandigen, bestemd voor 

leden die 50-jaar lid zijn en trouw hun contributie 

hebben betaald. Maar daarnaast ontving Ben de NTTB-

speld, die wordt uitgereikt aan diegenen, die zich zeer 

verdienstelijk hebben gemaakt voor de tafeltennissport 

in het algemeen en de leden in het bijzonder. Ben‟s 

promotie van de sport met 'het celluloid balletje‟ was 

bijzonder, zeker in het verleden toen we als 

tafeltennisbond in deze regio diverse keren nationale en 

internationale topwedstrijden hebben mogen 

organiseren. Vanuit die organisaties heb ik Ben Butzelaar 

ook als vriend leren kennen en daarom was ik in 2001 

apentrots dat uitgerekend ik hem de NTTB-speld mocht 

overhandigen! 

 

2010: Het  75 jarig jubileum van Vitesse „35 

 

Ik hoop dat Vitesse ‟35 onder het toeziend oog van vele 

zeer verdienstelijke “oudgedienden” de juiste bezieling 

blijft behouden door de regelmatige toestroom van jong 

talent en door de sportieve vitaliteit van de oudere 

garde. Successen blijven dan niet uit; dat is in de 

afgelopen 75 jaar al bewezen! Ongetwijfeld zal 

Vitesse‟35 ook in de toekomst de vruchten plukken van 

de noeste arbeid van de vele vrijwilligers. Ik zal vanuit 

het Brabantse Mariahout de verrichtingen aan de 

Achterhoekse Molenweg proberen te volgen, want tussen 

de vele mooie herinneringen die ik via mijn 

vrijwilligerswerk in de tafeltennissport heb opgedaan 
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bezitten die van Vitesse‟35 een gouden randje. 

 

Bestuur en leden van Vitesse „35 van harte gefeliciteerd 

met uw 75-jarig jubileum. Laat het opnieuw een 

stimulans zijn om ook in de komende jaren onze 

tafeltennissport verder te promoten, het goede werk 

voort te zetten en er voor te zorgen dat Vitesse‟35 aan 

een goede en sportieve toekomst kan blijven werken. 

Helaas heeft Ben Butzelaar de jubileumfestiviteiten niet 

meer mogen meemaken, maar hem kennende weet ik 

zeker, dat hij gezegd zou hebben vooral door te gaan 

met de club en haar activiteiten. 

Ik ga er vanuit dat de huidige slagzin van de Nederlandse 

Tafeltennisbond ”snel, slim en sportief” ook in het jaar 

2035 op Vitesse dan als 100-jarige nog steeds van 

toepassing is. Dat moet lukken, want er is nog steeds 

veel organisatietalent bij de Hengelose Tafeltennisclub 

Vitesse ‟35 aanwezig.  

 

Ton Willems - Mariahout 
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Hoofdstuk 7 Vitesse internationaal 

 

Al vanaf de beginjaren speelden spelers van buiten 

Nederland bij Vitesse. Dit kwam mede door het feit, 

dat Hengelose bedrijven, zoals Hollands Signaal (het 

huidige Thales) en Stork buitenlanders op bezoek 

kregen. Om hier te werken of om een opleiding te 

volgen. En als ze dan al tafeltennis speelden dan 

kwamen ze bijna automatisch bij Vitesse terecht. De 

ledenlijst geeft in de loop der jaren dan ook een 

bonte stoet aan nationaliteiten te zien. En ook nu 

spelen bij Vitesse leden afkomstig uit Turkije, Iran, 

Hongarije en China. 

 

Eén van de leden van buiten Nederland is Janos 

Fébó. Afkomstig uit Hongarije en naar aanleiding 

van de opstand van 1956 terecht gekomen in een 

vluchtelingenkamp in het voormalige Joegoslavië 

kwam hij in 1958 naar Nederland. In de volgende 

jaren verblijft hij op verschillende plaatsen in ons 

land en wordt hij opgeleid tot kapper. In 1963 kan 

hij in Hengelo een kapperszaak overnemen aan het 

Olympiaplein en gaat hij hier ook tafeltennissen.  
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Via Dick Heck (na vele jaren voor Signaal te zijn 

uitgekomen nu nog spelend bij Brookshoes) komt hij 

terecht bij Twekkelerwegkwartier een speeltuin-

vereniging. Daarna wordt Janos lid van Vitesse en 

speelt daar onafgebroken vanaf 1967. Eerst in de 

hoogste teams in de eerste en tweede klasse later op 

een wat lager niveau. Daarnaast is hij altijd druk als 

trainer voor de senioren op de maandagavond en als 

begeleider van de G-teams. Dit zijn teams bestaande 

uit spelers met een geestelijke beperking, die ook al 

vele jaren deel uit maken van Vitesse. Vooral deze 

teams hebben zijn warme belangstelling en met hen 

reist hij met veel plezier naar de competitiewed-

strijden en de toernooien.  

En met veel succes: de Twentse titels zijn nauwelijks 

nog te tellen en ook werden deze teams menigmaal 

kampioen. Voor al zijn inspanningen in het bijzon-

der voor het G-tafeltennis werd Janos enige jaren 

geleden benoemd tot lid van verdienste van Vitesse. 

Integratie heeft bij Vitesse al sinds jaar en dag bijna 

automatisch plaats gevonden. De tafeltennissport 

verbindt de leden. En ook al spreek je misschien de 

Nederlandse taal niet goed al “pratend” met handen 

en voeten kun je met iedereen communiceren. De 

sport is internationaal en meestal zonder woorden. 

Wie of wat je ook bent of waar je vandaan komt is 

interessant, maar het gaat er uiteindelijk om wat je 

inbrengt in de vereniging. Daar wordt je op 

beoordeeld. En dat geldt voor iedereen! 



 33 

 

Hoofdstuk 8 Herinneringen …… 

 

1975 

 

 

Jacques Secretin en Vincent Purkart die een volle 

Sporthal Veldwijk (800 toeschouwers !) vermaakten 

met hun show in het midden van de jaren 70. 

Later, in mei 1984 speelden topspelers als Dragutin 

Surbek, Mikael Appelgren, Ulf Bengtson, Jan øve 

Waldner en de Nederlander Henk van Spanje in een 

opnieuw uitverkochte Veldwijkhal in een door 

Vitesse „35 georganiseerd gala. De Duitse kampioen 

Georg Bõhm werd de winnaar. 
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1983 

 

De Twentsche Courant – zaterdag 16 april 1983 

 

 
v.l.n.r.: Harry Geeraeds, Jaap Heerze, Sietze Wouda 

 

Na een aantal jaren in de tweede klasse keerde het 

eerste team van Vitesse ‟35 in 1983 door kampioen 

te worden terug in de eerste klasse. Zowel Sietze 

Wouda als Jaap Heerze spelen nog steeds bij Vitesse 

‟35. 
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+ 1965 

 

 

 

De Vitesse-familie bijeen voor het huis van de 

familie ter Horst aan de Oelerweg. Het is niet bekend 

wanneer en ter gelegenheid waarvan men er op 

uittrok. Aan de auto‟s ( Volkswagen Kever, Simca 

Aronde (?) en een DKW) te zien zal het midden jaren 

zestig zijn. Op de foto herkennen we o.a. Jochem 

Wouda, Ben Butzelaar, Dick Stroop, Tede Riemersma 

en Gerda ter Horst. 
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Gemengd dubbel 

 

 

  

Een sport voor iedereen……met of zonder 

clubkleding. 



 37 

 
 

De ledenlijst uit de tijd, dat Vitesse 36 leden had…… 
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2008 

 

Uit de pers: 
 

Bron: www.sportintwente.nl  en TC/Tubantia 

Tellen tot je er bij neer valt……. 

In de tweede klasse eindigden op een gedeelde eerste plaats de 

teams van Olympia Goor en het Hengelose Vitesse '35.  

Volgens de reglementen moet er bij een gelijke eindstand 

gekeken worden naar de onderlinge resultaten om te bepalen 

wie zich de kampioen mag noemen en vervolgens kan gaan 

promoveren. 

De wedstrijd in Goor eindigde in 6-4 voor de thuisclub en die 

in Hengelo eveneens in 6-4 voor het thuisspelende team. Dan 

(weer volgens de reglementen) moet het aantal gewonnen 

games in beide onderlinge wedstrijden geteld worden. En ook 

dat gaf een gelijke stand te zien. 

Maar het kan nog gekker, en dat is volgens de kenners in 

Twente nog niet eerder gebeurd: er moest gekeken worden 

naar de gescoorde punten in de beide onderlinge wedstrijden. 

Dit leverde uiteindelijk een winnaar op: Vitesse scoorde 757 

punten en Olympia slechts 752.... 

Het team van het Hengelose Vitesse bestaande uit Franck van 

Hout, Hans ter Horst en Jaap Heerze promoveert na een 

zenuwslopende competitie en het nodige telwerk naar de 

eerste klasse van de NTTB. 
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Een wedstrijdformulier uit 1936: Vitesse won met 10-0 ! 
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+ 1980 
 
 
 

 

Vitesse ‟35 24 september 1974 koninklijk goedgekeurd. 

Tafeltennis is letterlijk een koninklijke sport …. 
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1985 
 
 

 
 

De 7 oprichters van Vitesse'35 bijeen tijdens het 40-jarig 

jubileum in 1985. Van links naar rechts: Johannes 

Wouda, Hein de Leeuw, Henk Luisman, Ferdi ter Horst, 

Dirk van Dijk, Joop Dimmendaal en Gerrit ter Horst. 
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2011 
 
 
 
 

 
 
 

 

Het eerste jeugdteam van Vitesse‟35 haalde  in de 1e 

klasse A de promotie poule. In de tweede helft van de 

competitie verloor het team geen (!) wedstrijd en speelt 

daardoor in de voorjaarscompetitie 2011 landelijk C.  

V.l.n.r.: Hans Nieuwenhuis, Vali Vasilescu, trainer/ coach 

Freek Borgman en Tom Kolthoff. 
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Hoofdstuk 9 Vitesse  ‟35 in cijfers 

 

Naam: Hengelose Tafeltennis Club Vitesse ‟35 

Opgericht: 30 september 1935 

Koninklijk goedgekeurd: 24 september 1974 

Ledenbestand per 1-1-2011: 28 junioren, 108 senioren 

Aantal competitieteams: 4 junioren, 12 senioren en 2 G 

Ereleden: Harry van Oudheusden en Willy Schuil 

Leden van verdienste: Wim ten Dam, Hans Lubbers, Janos 

Fébó,  Johan Planting, Cees Kruyshaar, Jaap Heerze, 

Adrie Lindeman, Adri Niks, Harry Neeskens en Hans 

Roskamp 

Clubhuis: “De Butz”, Achterhoekse Molenweg 271-1, 

7556 GL Hengelo. Telefoon: 074-2420867 

Website:  www.httcvitesse.nl 
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Colofon 

Dit jubileumboek is tot stand gekomen dankzij de wel-

willende medewerking van vele (oud) Vitesse-leden, 

bestuurders van de afdeling Twente, functionarissen van de 

NTTB, collega-verenigingen, de gemeente Hengelo en de 

(regionale) media. 
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