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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 

Dinsdag 28 augustus: nr. 2deventer 

www.wolterskeukens.nl

www.gotink.nl www.multicopy.nlwww.fokko-ontwerp.nl www.h4.nlwww.kaasbaasvanzijldeventer.nl www.soundwave.nuwww.hanzestad.nl

keuken en bad

tennis kampioenschappen

...koffiepauze 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.

GEEN 9 TOT 5 MENTALITEIT

Wie denkt dat Maikel Kusters het vervelend vindt, wanneer hij midden in de nacht 
uit zijn bed wordt gebeld voor een storing, heeft het mis. De directeur-eigenaar van 
Kusters Installatietechniek is dan direct klaar wakker en vol adrenaline. “Iemand die je 
’s nachts om hulp vraagt, belt natuurlijk niet zomaar, diegene heeft écht een probleem. 
Het is mijn vak om het op te lossen en wanneer dat dan lukt, geeft dat een erg voldaan 
gevoel. En de mensen zijn zelf natuurlijk ook bijzonder blij dat ze weer rustig kunnen 
gaan slapen.” 

Deze instelling is tekenend voor Maikel Kusters en zijn medewerkers, stuk voor stuk 
vakmensen pur sang. Nooit te beroerd om de mouwen op te stropen en altijd klaar 
staan voor de klant: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52 weken per jaar.

Wist u dat...?
 
Frank Thelosen, eindbaas van Park 
Bathmen vandaag 51 is geworden en 
onze Bas Bierhof de 21 aantikt.
Heren, van harte gefeliciteerd!!

Steven de Wild en Niels Kusters

www.sportverlichting.com
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Martijn Wels was niet helemaal op z’n gemak. Het zat 
allemaal niet lekker. En om te presteren moet alles bij 
hem kloppen. Neem nou zijn schoenveters bijvoorbeeld. 
Strikje zat niet goed, knoop zat los en meer van dat 
gefreubel. Maar zo is de tennisfamilie, er wordt meteen 
actie ondernomen bij enig ongerief.
Groundsman Arjan van Park Brabant dook meteen het 
opslaghok in en roggelde even een vetertje van formaat. 
Martijn weer blij, dubbele knoop erin en weer door.....!
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Naam:  Kei Brugmans
Leeftijd:  11
Tennisclub:  TC Salland
Speelsterkte:  8-8 
Tennistik:  Ik heb altijd mijn pet op
Rolmodel:  Rafaël Nadal, omdat hij altijd strijd voor elk punt
Specialiteit:  Mijn favoriete slag is forehand met heel veel topspin
Zwakste punt:  Mijn tweede service kan beter
Ambitie:  Proftennisser worden, dat is waar ik voor train
Boodschap:  Elke deelnemer heel veel plezier en succes deze week!!

Morgen meer praatjesmakers met Bas en Luuk

www.deventertennis.nl

Like en winactie

We geven maar liefst 3 x 10 
munten weg voor de grote 
feestavond van a.s. zaterdag 
bij TC Salland. 

Je moet dan wel even de 
facebookpagina van Deventer 
Tennis liken. Dus snel naar de 
facebookpagina en liken 
maar….

Wat..? Hebben we tóch verloren?!

De spelers krijgen deze week veel 
te verhapstukken

Noortje: “Hoe vaak moeten we het 
nog zeggen! Je mag alleen de DTK 
krant lezen!”.

DE STILLE KRACHTEN
ACHTER HET SUCCES
VAN HET DTK

Het betere 
hark- en pielwerk
De herenenkel 5 is druk bezet dit jaar. Maar liefst 21 mannen 
strijden om de titel in het belangrijkste toernooi van het jaar. 
Roy en Vincent treffen elkaar in de eerste ronde op het gravel van TC Salland. Nooit 
eerder speelden ze tegen elkaar. Wel naast elkaar overigens. Waarbij meestal gelachen 
werd om de grote gemene deler: “harken en pielen”, aldus beide heren.

www.paulhafkamp.nl

Tijdens het inspelen is van daar overigens 
niets van te zien. Er worden complete 
rally’s afgewerkt. Is toch mannen eigen hè, 
beetje intimidatie, beetje stoer doen. Even 
laten zien wie de baas is. Roy benoemt ter-
loops nog even dat hij net terug is van va-
kantie en de afgelopen zeven weken geen 
tennisracket heeft aangeraakt. Waarop 
Vincent aangeeft dat hij vorige week het 
Buitink toernooi bij DLTC nog even heeft 
meegepakt. Het is in elk geval duidelijk wie 
de beste voorbereiding heeft getroffen. 

In de eerste games van de wedstrijd dic-
teert Roy het spel. Harde klappen cross 
de baan uit en winners rechtdoor langs de 
lijn. Ze zitten er lekker op. Binnen no time 

is het 3-0. Vincent moet duidelijk nog even 
op gang komen. Gevalletje Diesel, want in 
de volgende games laat Vincent zien dat hij 
wel degelijk kan tennissen: harde cross-
ballen worden afgewisseld met korte balle-
tjes over het net.  Ook zijn service begint te 
lopen. En dat betaalt zich uit, want niet veel 
later is het 4-3 voor Vincent. Toch weet Roy 
goed partij te bieden en trekt uiteindelijk 
aan het langste eind: 6-4.

De tweede set kenmerkt zich door goede, 
lange rally’s, waarbij Roy laat zien heer 
en meester te zijn in het ‘om je backhand 
heen lopen’. Helaas voor Vincent is Roy 
ook vaak degene die de rally wint, waar-
mee laatstgenoemde uitloopt naar een 
comfortabele 5-1 voorsprong. Vincent blijft 
vechten voor elk punt en poetst nog een 
matchpoint weg, maar uiteindelijk weet 
Roy zijn tweede matchpoint met een fraaie 
lob te verzilveren.

Al met al een goede en sportieve wedstrijd 
met mooie rally’s en rake klappen. En he-
ren... als dit het betere hark- en pielwerk 
is, dan wil ik dat ook graag leren.

Marleen

Roy Habers en Vincent Zwart. 

www.parantion.nlwww.deventer.nl

EXPERIENCED 

De eerste dag van de 55+/65+ categorie van 

de DTK. Negen partijen stonden er gepland op 

de banen van DLTC. Vandaag stonden er voor-

namelijk dames op de baan. Terwijl de laatste 

partij op de baan stond, zaten de dames van 

de DD6, die allemaal twee wedstrijden hadden 

gespeeld al lekker aan de borrel. Pachter Erwin 

had voor iedereen een bord met heerlijke 

hapjes klaar staan. Een gezellige boel dus…

Van al dat geanalyseer wordt de 
uitslag niet anders.


