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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 
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keuken en bad

tennis kampioenschappen

...kledingkeuze 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.

Het verduurzamen van sportclubs middels LED-verlichting is fantastisch werk om 
te doen. De club heeft beter licht, bespaart een hoop geld en is milieubewust bezig.

Ondanks dat we landelijk bezig zijn is het natuurlijk het allerleukst om in je eigen 
regio actief te zijn. Drijver’s TC was de eerste club welke overging op LED-verlichting, 
gevolgd door DLTC en TC Bathmen. Nu ligt het plan klaar voor TC Colmschate, dit 
wordt volgende maand besloten in de ALV. En supergaaf, het stadion van Go Ahead 
Eagles staat op ook de planning!
En ook als bedrijf groeien we door! Vorig jaar is Luuk Lubberink en Ramon Marcus
bij het team gekomen en sinds dit jaar ook Rob Kappert en Sja’ko Visser. Met zo’n 
enthousiast team kan toch geen club meer nee zeggen?

Incentive voor gratis teamkleding:
Wanneer jij of iemand uit je competitieteam met een 
lead komt waar wij vervolgens een opdracht uit halen, 
dan sponsoren wij een nieuwe outfit voor het hele team 
(t.w.v. € 100,- per persoon)!

Anouk en Karlijn

www.sportverlichting.com www.wolterskeukens.nl

keuken en bad

keuken en bad

Het theaterseizoen is weer geopend

@#?!*F**K
Sorry
hoor...

De Fred & Frits show
Paul Kusters en Marco Klavers vs Fred van Essen en Frits Tieman

Tweede set. Paul en Marco pakken de eerste 
game. Een applaus van het publiek. Zou dit 
het keerpunt zijn? Ondertussen zit ik me te 
bedenken wat de voordelen zouden zijn als 
Paul zou winnen. Dan is hij morgenochtend 
blij en enthousiast tijdens het krantje 
maken, z’n creativiteit is hoger en zijn 
energielevel is optimaal. Wat zijn dan de 
nadelen? Kan ik de volgende paar dagen 
aanhoren hoe goed hij wel niet was. Of ik 
z’n keiharde enkelhandige backhand gezien 
had. Dat soort uitspraken. Nou, misschien 
lullig voor z’n dubbelmaatje, maar ik hoop 
dus dat hij verliest. Kan hij z’n focus weer 
leggen op het organiseren van het DTK, zijn 
nieuwssite Hanzestad.nl en het maken van 
dit fantastische krantje. 
Einstand, 6-0 6-4 voor Fred en Frits. Is 
natuurlijk ook harstikke leuk voor Fred, 
die als kartrekker van TC Salland ons een 
fantastisch finaleweekend gaat bezorgen. 
Paul, tot morgen en we maken er weer 
een mooi krantje van!

Martin Bolderman

Waarom ik deze wedstrijd gekozen heb om 
te observeren? Zoals jullie weten maak ik 
tijdens de DTK elke ochtend samen met 
Paul dit ontzettend leuke krantje. Al drie 
dagen lang moet ik aanhoren dat hij tegen 
z’n angstgegner Fred van Essen moet 
spelen. Verschillende speltactieken zijn de 
revue gepasseerd. “Ik ga alleen maar hoge 
balletjes slaan, alles op z’n backhand….”.

Het is dinsdagavond, klokslag 20.00 uur en 
de wedstrijd vindt plaats op Drijver’s TC. De 
mannen gaan met veel plezier en lawaai de 
baan op, je kan merken dat hier al (tiental-
len) jaren vriendschap heerst. Het inspelen 
gaat ook met het benodigde ‘geouwehoer’ 
en het lijkt een gezellige pot te worden.

Het is 20.13 uur, het begint al langzaam te 
schemeren. De bardienst zet de duurzame 
LED-verlichting van Sportverlichting.com 
aan (ja, sluikreclame mag in deze krant) en 
de mannen beginnen de wedstrijd. En toen 
was het langzaam afgelopen met het lawaai. 
Na de eerste rally begonnen de blikken 
serieuzer te worden en na de eerste game, 
gepakt door Fred en Frits, leken ze elkaar 
geeneens meer te kennen. Begrijp me niet 
verkeerd, het spel is sportief, maar serieus. 
Bloedserieus. Ik was even afgeleid door de 
baan aan de andere kant, hier zaten Koen 
Bunskoek en Edwin Voortman een ontzet-
tende mooi wedstrijd te tennissen. Toen ik 
me weer omdraaide was het al 5-0. Gaat 
hard! En zoals je wellicht kan voorspellen 
ging de eerste set met 6-0 naar Fred en 
Frits.

De breurs Beekman

Medie en Wynanda

Ramon MartinLuuk Sja’ko Rob

DEVENTER ALS DUURZAAMSTE 
SPORTSTAD VAN NEDERLAND?

www.sportverlichting.com



Ben je als gloednieuwe social media expert begonnen bij 
de redactie van onze dagelijkse krant, is je eerste taak 
even wat foto’s maken bij de jeugd. Ach, pak de auto 
van Martin maar even mee, is geen probleem toch? 
Tuurlijk niet... En weg was ze. Bij terugkomst sprak ze 
enthousiast; “leuk bakkie hoor alleen hij hobbelt wel 
heel erg. Kreeg ook iets van een bandenspannings-
melding op het dashbord. Maar ja, gewoon gas op de 
plank want we hebben een deadline”. Martin keek 
vervolgens naar zijn bolide en ja hoor een lekke band. 
En niet zo’n klein beetje ook. Afslepen dus maar. 
Iets met vrouwen en autorijden….
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Naam:  Steijn Peters
Leeftijd:  8 jaar
Tennisclub:  Drijver’s TC
Speelsterkte:   Oranje
Tennistik:  Nee heb ik niet
Rolmodel:  Djokovic is de beste!!
Specialiteit:  Forehand, daar sla ik het hardst mee en het goeds
Zwakste punt:  De smash vindt ik echt lastig
Ambitie:  Ik wil gewoon lekker tennissen en het leuk hebben 
Boodschap: Iedereen moet heel veel plezier hebben!

Morgen meer praatjesmakers met Bas en Luuk

www.deventertennis.nl

Deventer samenwerking op zijn best #lovetennis
“Groepsgrootte, een groot aantal gelijkgezinde kinderen, is het meest 
niveauverhogende middel.” -Jacco Elthing

www.paulhafkamp.nl

En dat is een grote speler, dus 
die kan het weten. Onze coördi-
nator van het ‘cluboverstijgend 
tennissen’ denkt daar dan ook 
geen haar anders over. Manon 
Wagenmans: “Tennissen is lang 
niet zo individueel als gedacht 
wordt. Groepen jeugd die met 
elkaar trainen, competitie spe-
len en toernooien afstruinen 
doen dat met elkaar. Ze groeien 
samen op en trekken zich aan 
elkaar op. Dat is dan ook wat 
we in Deventer proberen van de 
grond te krijgen. Onder andere 
met cluboverstijgend trainen, 
als aanvulling op de clubtrai-
ning.”

Wat dat is? Het zegt het eigenlijk al, kinde-
ren die met elkaar tennissen ‘over de clubs 
heen’. Niet alleen met clubmaatjes dus, 
maar ook met kinderen van andere parken 
met hetzelfde niveau. “Dat is belangrijk om 
jeugd te blijven prikkelen en verbonden te 
houden aan het tennis voor kinderen die 
er nog meer uit willen halen.” Bijvoorbeeld 
voor Julian Martens, 11 jaar en fervent 
tennisser. Hij staat wekelijks wel 5x op de 

baan, enthousiast om 
het beste uit zich zelf 
te halen. “Door veel 
te spelen leer je ook 
steeds weer nieuwe 
dingen. Bij House of 
Tennis (red: aangewe-
zen aanbieder van het 
cluboverstijgend tennis) 
is het echt heel gaaf. We 
doen yoga, conditietrai-
ning en moeten steeds 
elke bal slaan alsof het 
meteen punt moet zijn, 
daar word je lekker moe 
van!” Dat klinkt goed 
Julian. We gaan je zeker 
volgen!

Ook voor alle andere kinderen die graag 
tennissen geldt: Vind jij tennis leuk en wil 
je jezelf altijd verbeteren? Aanstaande zon-
dag van 11 tot 13 uur is er een vrijblijvende 
kennismaking met de ervaren trainers van 
House of Tennis. Meld je van de week nog 
aan via jeugd@deventertennis.nl. Tot dan!

www.parantion.nlwww.deventer.nl

DOUBLE FUN...

TENNISSEN IS EEN KWESTIE VAN VALLEN EN WEER OPSTAAN....

‘Kalmte geeft overzicht en 
overzicht geeft toegang’

House of Tennis

BEELDEND
TENNIS

www.kustersinstallaties.nl


