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Agenda DTK 2018
Mini DTK wo. finales  14.00 uur
55+ / 65+ do. finales 13.00 uur

Jeugd za. finales 09.00 uur
35+  za. finales 15.00 uur
Open 17+ zo. finales 10.30 uur

Feestavond 
za. avond met live muziek 

Maandag 27 augustus: nr. 1deventer 

www.wolterskeukens.nl

HARD VAN START
De 47e editie van de Wolters Keukens Deventer Tennis-
kampioenschappen is op het zonovergoten park van 
TC Bathmen weer van start gegaan. 

Op het finalepark even verderop in het dorp waren ze nog bezig 
met de finishing touch van de grote verbouwing dus bij TC 
Bathmen werden alle partijen gespeeld wat meteen een gewel-
dige DTK-sfeer opleverde.  En ja als je op de zondag moet spelen 
wil je natuurlijk niet meteen een nederlaag oplopen, met de kans 
dat je de rest van de week voor spek en bonen speelt. Dus het 
ging er meteen hard aan toe. Er waren heel veel driesetters en 
spannende partijen tot aan het einde. Dus de eerste tikjes zijn uit-
gedeeld, de eerste wonden gelikt. Dat beloofd nog wat deze week.

Heet
Met de aanvang van de Deventer Tenniskampioenschappen is het begin 
gezet van een traditionele streep onder het tennisseizoen in onze stad. 
Alvast onderaan die streep kunnen we concluderen: Het was een long hot 
summer. Eigenlijk al vanaf de voorjaarscompetitie is het zweten en puffen 
geweest op de baan – en heerlijk met zonnebril, op slippertjes en nippend 
aan een drankje genieten langs de baan. Zelden hebben we een tennis-
seizoen gehad met zoveel mooi weer. 
Sorry. Eigenlijk moet je een tennistoernooi dat alle finales op klassiek 
gravel speelt niet jinxen met praatjes over het weer. Terwijl we ergens 
in de verte Gerard Cox al horen zingen dat het weer voorbij is die mooie 
zomer, gaan we nog voor een topweek. Het zal niet snel 38 graden meer 
worden en de clubs doen er goed aan de stapel fleecedekens vast klaar 
te leggen. Maar het wordt wel lekker weer om te spelen. Een mooi slot-
akkoord van de zomer lonkt.
Hoewel, slotakkoord. De overgang van de seizoenen is in het tennis nog 
nauwelijks waarneembaar. Gaat uw tennistas na de DTK nog traditioneel 
de meterkast in? Om er bij het openen van het park rond 1 april weer 
uitgegraven te worden? Met een half jaar vermiste, inmiddels versteende 
oranje sok onderin? Nee joh, de klassieke winterslaap van de recreatieve 
tennisser is passé. Je moet je sport tegenwoordig heel erg haten, wil 
je van oktober tot april stilzitten. All weather-banen, allerlei binnen- en 
buitencompetities: de doorgaans zachte Nederlandse winters zijn tennis-
send in zucht en een vloek overleefd. 
Oké, die zucht valt als je midden in een novemberbuitje de baan op moet. 
En die vloek gaat dan over kletsnatte ballen die je met dode cavia’s verge-
lijkt. Maar dat hoort er allemaal bij. We willen blijkbaar niet meer anders.
Past u wel op voor een overkill? Als deze week de laatste bal is gesla-
gen, staat de najaarscompetitie meteen voor de deur. U heeft, als u snel 
bent, net de tijd om een nieuwe snaar en vers gripje aan te leggen. Via de 
najaarscompetitie, FTO en/of wintercompetitie, oliebollenevenementen, 
Skihutten en Goede Start, zitten we zo weer in de voorjaarscompetitie, de 
lange reeks zomertoernooien en hup de DTK alweer.
Dat is best veel allemaal en het is allemaal leuk. Als u de DTK in die 
overdaad maar niet vergeet. Of mist. Want of u het nu beschouwt als de 
heilige graal van het tennisseizoen, of als een ideaal inspelertje voor de 
najaarscompetitie: het blijft een uniek tennisfeest. Daar moet je bij willen 
zijn. Al is het maar voor nog één goede zonnestraal op of langs de baan. 
Het kan zomaar de laatste zijn. Een warm slotakkoord van een long hot 
summer, voordat die vervelende Gerard Cox hardop begint te zingen.
Roel van de Wiel
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...eerste wedstrijd van het DTK zijn.

Wie durft?

We hebben een uitdaging voor jullie!
Met wie zou jij het liefst een dropveter 
willen eten?

Wij zorgen voor de dropveter en aan jullie 
de challenge om deze veter zover mogelijk 
op te eten. Elke dag plaatsen we een foto 
van de dagwinnaar. Zondag op de finaledag 
maken we de winnaars bekend. De prijs 
is.... Een snoeppakket voor 2 personen.
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H4 Lease is bekend, beroemd én 

berucht in Deventer en omstreken.
 
Bekend als naamgever van de dagelijkse krant van de Deventer Tennis 
Kampioenschappen: het H4-tje.

Beroemd om de mobiliteitsoplossingen die zo flexibel zijn als de moves van 
Mansour Bahrami.
Berucht vanwege de onvoorspelbaarheid die de concurrentie steeds weer op het 
verkeerde been zet. Voor onze klanten doen we alles, en voor wie eens wil komen 
kennismaken zetten wij met alle plezier een heerlijk kopje van onze ongeëvenaarde 
verse-bonen-koffie. Wees welkom!

Roddel en achterklap
 
Wist u dat Mariska Geerlings als hoofd 
planner van het DTK het stokje van 
Hanneke Duhne heeft overgenomen? 
Maar slecht nieuws: We raken haar 
kwijt als eindbaas, want ze is gevraagd 
als planner bij de US Open.
We wensen je volgend jaar veel succes 
met deze nieuwe uitdaging in de United 
States of America (we love it).

Kaja en Valerie

On the road again!
Jullie razende reporters 

maken weer dagelijks de krant 
samen met Fokko Ontwerp

We wensen jullie 
veel leesplezier!

Martin, Paul, Fokko, 
Michelle en Marleen

www.sportverlichting.com



Ga je een avondje stappen in de stad 
met je matties, hangt je fiets zomaar 
ineens bovenaan de Waag. Je vraagt je 
dan af hoe die fiets daar komt en nog 
belangrijker; hoe krijg je hem weer naar 
beneden? Geen ideale voorbereiding dus 
voor het DTK, waar je al een behoorlijk 
slechte track-record hebt Bas! Nog nooit 
de maandag gehaald en altijd op de 
zondag het Waterloo gevonden.

Maar zo niet deze 47e editie. Samen met 
zijn maatje Wout van Dieren wisten ze 
nipt in de 3e set tiebreak te winnen van 
Bob Fenneman en Luuk Wismans.
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We zijn begonnen!
TC Salland, het finalepark van dit jaar, heeft de spits 
afgebeten; de Deventer Tennis Kampioenschappen zijn 
weer van start gegaan en het beloofd weer een leuke 
week te worden!
Vanmorgen zijn we begonnen met een heuse warming-up. Onder leiding van Kei en 
Anders hebben 15 fanatieke tennissers een super voorbereiding gehad. Dat kan niet 
anders dan dat dat vlammen wordt, bedankt toppers!
Ook werden we in de watten gelegd met een heerlijke massage. Een topdag dus!
Wij wensen iedereen heel veel plezier en succes deze week en keep-up the good work!

Morgen meer praatjesmakers met Bas en Luuk

www.deventertennis.nl

Like en winactie

Michelle Kleine Schaars is de social 
media expert van Deventer Tennis. 
Vindt ze leuk en is ze druk mee. 
Maar ze wil natuurlijk zoveel moge-
lijk “vind ik leuks” op de facebook-
pagina van Deventer Tennis hebben. 
Dus geeft ze maar liefst 3 x 10 mun-
ten weg voor de grote feestavond 
van a.s. zaterdag bij TC Salland. Je 
moet dan wel even de facebookpa-
gina van Deventer Tennis liken. Dus 
snel naar de facebookpagina en 
liken maar….

The blues sisters.

Paul en Lex kregen de (steun)kous 
op de kop tijdens hun verliespartij.

Liefde is: Samen op het 
(straf)bankje zitten.

Lightning Henkie en schatkist-
bewaker Sander: Vrienden voor het 
leven!

TC SALLAND IS ER KLAAR VOOR....

Ze hebben maandelang keihard gewerkt. Bloed, zweet en tranen heeft het 
gekost. Maar het resultaat mag er zijn.
Jullie kunnen deze week de metamorfose zelf bekijken, want Park Bathmen en 
TC Salland zijn dit jaar gastheer van de 47e Deventer Kampioenschappen.
En nu maar hopen dat na de feestavond op zaterdagavond er niet opnieuw 
verbouwd hoeft te worden...

Deventer samenwerking op zijn best: #loveDeventertennis 
  
Met de Deventer Tenniskampioenschappen deze week zitten we midden in een heerlijk 
tennismomentum, maar wist je dat organisator ‘Deventer Tennis’ zich ook breder inzet voor 
het promoten van de tennissport in de gemeente Deventer? Op zondag 28 augustus 2016, 
op de finaledag van de DTK van dat jaar, ondertekenden alle bestuurders van de Deventer 
tennisverenigingen het Convenant Tennispromotie. En sindsdien is er een hoop gebeurd.  
  
Belangrijkste pijlers:  
1. bevorderen van de breedtesport via scholen; 
2. (prestatieve) jeugdtennissers meer met elkaar laten tennissen;  
3. uniforme wijze van communicatie. 

Marco Hetjes, voorzitter van Stichting Deventer Tennis: ‘Bij de voorbereidingen kwam 
best een hoop werk kijken. Zo maakten we gezamenlijk plannen met de clubs, vroegen 
we subsidies aan bij instanties en zorgden we voor organisatorische inbedding. 
Inmiddels kunnen we trots melden dat dit het jaar is waarin het schip van de kant is. 
Dat juist de KNLTB ons initiatief recent benoemde als ‘best practice’ en actief 
communiceerde richting alle clubs in het land geeft ons extra motivatie!’ 

 Deze week nemen we je mee in de ontwikkelingen. Like Deventer Tennis op Facebook 
en bekijk deventertennis.nl zodat je na de DTK ook lekker op de hoogte blijft van alles 
van het Deventer Tennis!
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www.paulhafkamp.nl


