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Agenda DTK 2018
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 

Donderdag 30 augustus: nr. 4deventer 

www.wolterskeukens.nl
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keuken en bad

tennis kampioenschappen

….je finalepark zijn! Fred in de stress vanwege de regen. Maar Fred, 
jullie hebben toch vier binnenbanen? Ach ja, probleem opgelost!

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.

Echtpaar Broekhuizen vreet elkaar na al 
die jaren nog steeds op

www.sportverlichting.com www.wolterskeukens.nl
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Vader en zoon Troost nog steeds connected

www.sportverlichting.com

DEVENTER
BATHMEN

RETOURTJE
6 EURO

Live op DTK feest bij TC Salland
Een kijkje in de keuken bij onze hoofdsponsor

Wolters keuken en bad is een familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring. We heten 
u van harte welkom in onze showrooms in Lochem en Deventer. Laat u vrijblijvend 
adviseren over het unieke totaalpakket dat wij u bieden. Naast keukens kunt u ook 
terecht voor badkamers en vloeren. Niet alleen leveren we de keuken, badkamer of 
vloer, we regelen werkelijk alles van A tot Z.

Wolters keuken en bad in Deventer en Lochem levert kwaliteit en kiest daarom voor 
sterke, gerenommeerde merken. Voor keukens en apparatuur, badkamers, vloeren 
en kranen. Want uiteindelijk gaat het erom dat u zonder problemen jarenlang woon-
plezier heeft!

Wolters keuken en bad heeft een eigen montageteam en serviceafdeling. Wij vinden 
dit belangrijk omdat het plaatsen van een keuken, badkamer of vloer nauwkeurig 
werk is. Op deze manier houden wij de lijnen kort en heeft u tijdens het gehele  
traject de aandacht vanuit één aanspreekpunt.

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….

keuken en bad



Wat doe je, als planner van het DTK, wanneer er donkere 
wolken aan komen waaien en het benodigde hemelwater 
in overvloed naar beneden komt? En wanneer de 
plassen op de banen staan en je moet concluderen dat 
75% van de wedstrijden niet door kan gaan? Stressen? 
Zeker niet! Dan ga je rustig tot half 3 ’s nachts door om 
het halve toernooi opnieuw te plannen! Hulde dames!
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De droom van Bas om een wedstrijd 
te winnen is nog geen werkelijkheid

www.paulhafkamp.nl

Een regenachtige dag was het gisteren, 
maar op TC Colmschate werd er fanatiek 
getennist. Gedurende de avond is baan 1 
eigenlijk continue bezet geweest door de 
heren van de dubbel 5. De wedstrijd van 
Jeroen en Roy vs Bas en Nick duurde maar 
liefst 2 uur en 45 minuten. 

Als ik ze op hun woord moet geloven gingen 
alle vier de heren knap en droog de baan op, 
daar was alleen niet veel meer van te zien 
toen ze de baan afkwamen. Eenmaal begon-
nen zeiden ze nog tegen elkaar dat ze er een 
kort potje van gingen maken. Dit hebben ze 
totaal niet waar gemaakt. 

In de eerste set stond het al snel 5-2 voor 
Nick en Bas. Toen Bas, aan het einde van de 
eerste set zijn bespanning doorsloeg, begon-
nen Jeroen en Roy met een inhaalrace, met 
als resultaat een tiebreak. De eerste set 
wonnen Bas en Nick. In de 2e set ging het 
gelijk op en kwamen Jeroen en Roy op een 
5-4 voorsprong te staan. Maar Bas en Nick 
gaven zich niet gewonnen en ja hoor: een 
tweede tiebreak. Met bloed, zweet en tranen 
haalden Jeroen en Roy de 2e set binnen. Het 

bloed was echt aanwezig nadat Roy naar 
een bal dook zoals een keeper met een 
laatste penalty.

In de 3e set kwamen Jeroen en Roy 5-3 
voor te staan totdat Roy een smash richting 
Schalkhaar sloeg. Bas en Nick poetsten 
3 matchpoints weg en zo kwam er, je voelt 
hem al aankomen: een 3e tiebreak aan. 
Deze was ook weer ongemeend spannend. 
Uiteindelijk gingen Jeroen en Roy met de 
wedstrijd aan de haal. 
Eindstand: 7-6 6-7 6-7.

Michelle

www.parantion.nlwww.deventer.nl

HET WAS 
GISTERAVOND 
NOGAL KLAM 
EN VOCHTIG OP 
DE PARKEN

ONDERTUSSEN

www.kustersinstallaties.nl

ORANJE VEROVERT DEVENTER

Op woensdagmiddag werd bij DLTC de DTK voor oranje gespeeld 
(8 t/m 10 jaar). Met veel gezellige en fanatieke deelnemers was 
het een geslaagde dag!

Toch waren de zenuwen niet helemaal te bedrukken omdat het voor 

velen hun eerste échte toernooitje was met echte bekers als prijzen. 

Teun Krabbedam en Toby Veldkamp hadden daar weinig last van. Zij speelden 

de singelfinale van oranje 1 waar Teun er uiteindelijk met de winst vandoor 

ging. Dit was natuurlijk niet de enige finale. Benjamin Boer en Lotte Stempher 

wisten na een leuke wedstrijd de winst eruit te slepen tegen Milan Kolkman 

en Jesse Peters. De singelfinale in oranje 2 werd uiteindelijk gewonnen door 

Ninke Jansen. Benjamin Boer, die al in twee finales verscheen, pakte hier een 

mooie tweede plek.

Alle deelnemers heel erg bedankt voor de sportieve middag en wij zien 
jullie volgend jaar!!

VERVOER FEESTAVOND
Zaterdag de feestavond bij TC Salland 
meepakken maar geen zin om te fietsen? 
Goed nieuws, we hebben bussen 
geregeld! Er zijn drie haltes: DLTC, 
TC Colmschate en TC Salland. 
Voor alle informatie over de bussen en 
het aanmelden voor de bussen kun je 
vinden op: www.deventertennis.nl

Interne concurrentie binnen de OrgCom. 

Wie heeft de mooiste foto gemaakt van de 

dames op de tennisbaan? Oordeel zelf!

Zoek de verschillen

Waar is dat biertje en de bitterballen?

AVG van kracht

Knibbel, knabbel, knuisje.... Wie?

Vervoer voor zaterdagavond geroggeld
foto Paul

foto Hetty


