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Agenda DTK 2018
35+  za. finales 15.00 uur
Open 17+ zo. finales 10.00 uur

Feestavond 
za. avond met live muziek 

Zaterdag 1 september: nr. 6deventer 

www.wolterskeukens.nl

VOL GAS NAAR DE FINALE
Beker

Op het terras van DLTC stond vorige week zaterdag, de halve finaledag 
van het open toernooi aan de Ceintuurbaan, een hele grote beker. 
De piepjonge Rose Marie begon meteen te blozen toen ze het park 
op kwam touwtjespringen. “Is dát de trofee voor dit toernooi?” 
De toernooileider had slecht nieuws en goed nieuws voor het 12-jarige 
talent uit Apeldoorn. “Nee” en “Je Buitink-bon is ook in Twello geldig”. 
Rose Marie beukte vervolgens in een weekendje iedereen van de baan 
af, maar dat terzijde.

De glimmende sorbetemmer op het terras bleek de damesvariant van 
de wisselbeker van de DTK. Je moest ‘m van tafel zetten, anders kon 
je geen tennis kijken, zo groot. Titelverdediger Noortje had de beker 
meegenomen, want na het weekeinde startte een nieuwe gooi naar de 
eretitel van de stad. 
Dat ze ‘m vrijwillig kwam inleveren, schijnt bij de OrgCom als een 
enorme opluchting te zijn ontvangen. Het schijnt namelijk dat Noortje, 
befaamd MMA-vechter-met-tennisracket, vorig jaar bij de prijs-
uitreiking op Park Braband te hebben gesist: “Pry it from my cold, 
dead hands…”. Toch fijn dat ze tot inkeer is gekomen.
De erelijst op de grote beker was relatief kort: blijkbaar is het een 
nieuwe versie. Boven Noortje stonden bijvoorbeeld de namen van 
Linda Pannekoek (een paar keer) en Hanneke Duhne en Marion 
Veltien (weet u nog: stortbui op het oude Schapekolk). Grote namen, 
gegraveerd op de voet van een verzilverde praaltoren waar de Lebuïnus 
bij in de schaduw staat. Het leidde direct tot het volgende gespreks-
onderwerp; welke dames doen er dit jaar eigenlijk mee?
Tja. Het Deventer damestennis blijft al jaren achter bij de mannen, 
luidde maar weer eens de conclusie. Geen idee waardoor, maar de 
damesschema’s zijn vaak klein en de punt van de pyramide tikt zelden 
de 3 aan. Het is te hopen dat onder andere het internationale succes 
van Kiki Bertens meer meiden naar de baan lokt en ook in Deventer 
zorgt voor aanwas op alle niveaus. Het doet niets af aan de prestatie 
van Noortje (AKA ‘Sem Schilt Schaeffer’), maar het is jammer dat de 
kampioene in 2017 uit de damesenkel 5 kwam.
Maar: een nieuw jaar biedt nieuw perspectief. Gelukkig is de dames-
wisselbeker ongeschonden op het bureau van de OrgCom beland en 
hebben we deze week gewoon weer een damestitel te verdelen. En er 
is weer een damesenkel 3-poule. Het is een kleine poule, maar daarin 
staan in elk geval wel de titelverdedigster, een sterke outsider én een 
jong aanstormend talent. 
Dat zijn in elk geval de ingrediënten voor een mooi finaleweekeinde, 
een mooie titelstrijd en een waardige Deventer kampioene. Er staat een 
hele grote beker voor haar klaar.

Roel van de Wiel
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keuken en bad

tennis kampioenschappen
Winnaars

De jury heeft na rijp 
overleg en een nacht 
lang foto’s kijken maar liefst 2 winnaars 
van onze dropveter-challenge uitgekozen.
Martine zal de geluksvogels hoogst-
persoonlijk het snoeppakket voor 
2 personen overhandigen. En dit zijn ze:
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Gotink Catering en Maaltijdservice

De service van een warme maaltijd aan huis, dat is waar Gotink goed in is. Het tafeltje 
dekje van vroeger, alleen dan zonder subsidie. De eigenaren van Gotink Catering zijn 
Bert en Eeltje Gotink die 35 jaar geleden al zijn begonnen met deze warme maaltijd-
service. Op 1 december 1982 is het bedrijf opgericht in een klein pand in de binnenstad 
van Deventer. In 2001 is het bedrijf overgegaan naar een modern bedrijfspand op het 
industrieterrein (Osnabrückstraat 20). Dit om te werken volgens de richtlijnen van de 
HACCP. 

Inmiddels is het uitgegroeid tot een heus familiebedrijf waarbij ook de zoons meewer-
ken. Voor het tafeltje dekje rijden elke middag 15 rode busjes rond met maaltijden door 
Deventer, Apeldoorn, Zutphen en omstreken; kortom u ziet ons overal. Maar ook tijdens 
het DTK verzorgen ze elke dag een warme maaltijd voor de organisatie, zodat de OrgCom 
weer door kan tot in de late uurtjes.

BEDANKT!
 
We zijn Pim Nauta, Hans Brouwer en 
Jeroen van der Meij dankbaar voor 
hun beeldmateriaal en Bas van der 
Linden, Roel van de Wiel en Manon 
Wagenmans voor hun tekstuele bijdra-
ge. En Milou Wolbrink en Sophie van 
Tol voor hun assistentie bij de jeugd.

Niels en Gert

www.sportverlichting.com

Medie en Wynanda

Deventer samenwerking op zijn best

#loveDeventertennis

Méér mensen die méér tennissen, die 
missie van de KNLTB pakken wij als 
Stichting Deventer Tennis ook vast waarbij 
we extra aandacht hebben voor de jeugd. En 
die focus op de jeugd delen we weer met het 
Sportbedrijf van de gemeente Deventer. 
Samen met het Sportbedrijf hebben we be-
gin dit jaar dan ook een plan bedacht en bij 
een grote instantie (ZonMW) subsidie aan-
gevraagd om dit plan uit te kunnen rollen. 

En wat denk je? Afgelopen maand kregen 
we te horen dat de subsidie de we aanvroe-
gen toegekend is! Dat is geweldig nieuws. 
Samen met een flink aantal basisscholen 
gaan de Deventer tennisverenigingen nu 
aan de slag om kinderen aan het tennis-
sen te krijgen. Deze winter treffen we de 
voorbereidingen om het plan bij de start van 
het tennisseizoen 2019 in werking te zetten. 
Met aandacht ook voor belangrijke inzichten 
vanuit de KNLTB over waarom kinderen juist 
wel of niet (blijven) tennissen. Een tipje van 
de sluier? Kinderen in de schoolomgeving 

kennis laten maken met tennis om ze ver-
volgens in de omgeving van de tennisclub te 
prikkelen om te blijven tennissen. 

Wij hebben er zin in want het belooft leuk te 
worden. Er zal veel communicatie omheen 
plaatsvinden dus je ziet er vast meer van. 
Moet je wel even Deventer Tennis op Face-
book liken en deventertennis.nl in de gaten 
houden!



De redactie van uw dagelijkse tennis-
krant wordt geteistert door nogal wat 
autopech. In chronologische volgorde de 
rampspoed
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De jeugd trapt het 
finaleweekend af
En hoe? Op het Centre Court werd vandaag om 9 uur ’s ochtends (!!!) al een hele 
mooie dubbelfinale gespeeld. In de dubbel Groen 1 (10 t/m 12 jaar, red.) namen Dirk 
scharrenberg en Dané Schotpoort het op tegen Linn Bekedam en Dirk Scholten. Dirk 
en Dané bleken toch een maatje te groot en grepen het kampioenschap door een 
fantastische overwinning van 4-1 4-0 (ja mensen, de ‘groene’ jeugd speelt sets van 4 
games, red.). Dirk en Dané mogen zich de eerste Deventer Tenniskampioen van 2018 
noemen. Van harte gefeliciteerd!

Morgen gelukkig geen praatjesmakers meer met Bas en Luuk

www.deventertennis.nl

Winnaars like 

en winactie

We mogen Niels Kusters, 
Annemiek Kolkman en 
Erwin Oorspronk blij 
maken met de tien con-
sumptiemunten voor de 
feestavond. Uit de vele 
likes voor onze facebook-
pagina Deventer Tennis 
willen we graag iedereen 
bedanken! Proost!

Kowet Demter, olé, olé, olé...

Grrrhmmm.... Teveel... Grrhmmm

Nieuw record! 3,5 uur martelen 
‘s avonds tussen de senioren

Na drie jaar huwelijk, twee kinderen, 
eindelijk even een rustmomentje

Echtscheiding bij Park 
Braband onderonsje?

Vrijdagavond was voor de spelers een 
thuiswedstrijd op Park Braband. De 
echtparen Drost en Jager stonden oog 
in oog met elkaar voor een plekje in de 
halve finale van de GD7 35+.

Het was niet zo zeer een wedstrijd 
waarbij je tegenover tegenstanders 
staat, maar waar de grootste tegen-
stander naast je staat. In het heetst van de strijd worden de grootste discussies gevoerd, 
aanwijzingen gegeven en overlegmomenten gecreëerd. 
Beide stelletjes zijn erg aan elkaar gewaagd waardoor de eerste set met 6-3 door echtpaar 
Drost wordt binnen gesleept. Gezichten en uitdrukkingen worden serieuzer en kreten als 
“WEG!” en “LOS!” zijn goed hoorbaar over het park.

Wanneer de tweede set begint is het tij gekeerd en staat echtpaar Jager ruim voor en ziet het 
er naar uit dat het een derde set gaat worden. Maar wanneer het racket hoog in de hek is ge-
vlogen weet echtpaar Drost alle truckjes uit de kast te halen en komen ze in positieve sferen. 
Complimenten zoals “keurig, super en goed hoor meisje” vliegen over de baan. De gele bal-
letjes van het scorebord worden rijkelijk aan één kant omgezet waardoor er een spannende 
tie-break gespeeld wordt. De winst is aan echtpaar Drost en zij mogen hun relatie weer op 
de proef stellen in de halve finale. 

De vraag is… maakt tennis je relatie sterker of juist niet?
Advies vanuit de OrgCom: Partnerruil!
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www.paulhafkamp.nl

Voor de rest van dit weekeinde hebben ze 
besloten om zich uitsluitend nog te laten rijden.

Michelle loopt helemaal leeg

Paul is toekomstgericht. Hij kijkt nooit 
achteruit. Jammer Paul.

Fokko was weer in de olie (of uit de olie?)

...wisselbeker van het DTK zijn.
Tijdens de grote verhuizing van Noortje en Luuk bleef de beker op straat staan naast 
de verhuisdozen. Dankzij een attente buurman die de beker nog net voor het grof vuil 
kon redden, bleef haar een blunder bespaard. Eind goed, al goed!!


