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Agenda DTK 2018

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	

Vrijdag	31	augustus:	nr.	5deventer 

www.wolterskeukens.nl

www.deventer.nl www.gotink.nl www.parantion.nlwww.multicopy.nlwww.kaasbaasvanzijldeventer.nl www.fokko-ontwerp.nl www.h4.nlwww.soundwave.nu www.hanzestad.nl

keuken en bad

tennis kampioenschappen

...avondeten zijn. Hij had op BBQ gerekend. (foutje, bedankt!)

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.

keuken en bad

Parantion

Al vanaf de eerste DTK-krant was 
Parantion als sponsor van de partij… 
En ook dit jaar natuurlijk weer. Maar ook 
sportief levert Parantion een bijdrage. 
De tennistoppers Hans Duhne, Jenneke 
van Sleen en Bas Aalpoel doen net als 
andere jaren mee met de DTK, en dit 
jaar ook onze kersverse collega Gerald 
Veeneman. Helaas moest Roel Smabers 
dit jaar geblesseerd vanaf de zijlijn het 
toernooi volgen. Parantion is in de 
tenniswereld een bekende naam als 
sponsor, en toch weet nog lang niet 
iedereen wat Parantion doet.
Het bedrijf is ongeveer 20 jaar geleden als één van eerste in de wereld begonnen met 
internet enquêtes. En dat doen ze nog steeds. Van een eenvoudig vragenlijstje tot inge-
wikkeldere en hele grote enquêtes. “We sturen wel een paar miljoen enquêtes per jaar in 
een ledenpanel voor een van de grootste verzekeraars van ons land”.

Een aantal studenten is nu bezig om een app of een ‘robot’ te ontwikkelen die interviews 
en enquêtes kan houden. Wat de laatste jaren enorm belangrijk is gebleken naast de 
nieuwe ontwikkeling, is de veiligheid en bescherming van de gegevens. Vandaar dat we 
veel voor de overheid en ziekenhuizen werken. En een jaar of 10 geleden is daar een 
tweede tak van sport bijgekomen. Een digitaal leerplatform voor het onderwijs en zieken-
huizen. En wat Parantion toen bedacht heeft bleek zo uniek te zijn dat het nu gebruikt 
wordt in bijna alle medische opleidingen in Nederland. Of het nu geneeskunde, verpleeg-
kunde of verloskunde is maar ook de Pabo, de Technische Universiteit Delft en ga zo 
maar door. Ook in het basisonderwijs wordt het digitaal leerplatform gebruikt onder de 
naam ‘Groeidocument’. Er is ook steeds meer interesse vanuit het buitenland. Zowel in 
Europa als daarbuiten. Zo zijn ze heel concreet met een project bezig bij de Universiteit 
van Guangzhou in het zuiden van China. De laatste jaren groeit het bedrijf best stevig, 
door waardoor er nu zo’n 25 mensen werken. En als je nagaat dat daar toch 20% van 
tennist in Deventer, dan is dat niet slecht.

Parantion wenst iedereen een heel mooi DTK en wie weet staat er nog een 
Parantionner op het podium.

Niels en Gert

www.sportverlichting.com

En de winnaars in de 55 en 65+ zijn:

Toby, Yorick en vader Veldkamp

Lars en Rene

Martine...
Volgend 

jaar weer?



Ja hoor. Peter van Reem is weer thuis. En dat 
is heel goed nieuws! Was wel schrikken. Ja, 
krijg je ook als je als een malle tekeer gaat 
samen met je maatje Harold Oostendorp 
tegen het sterke dubbel Deurloo/Wels. Maar 
zonder gekheid. Peter werd tijdens zijn 
wedstrijd onwel en moest ter controle 
naar het Deventer Ziekenhuis. Daar werd 
geconstateerd dat het toch niet helemaal goed 
met hem ging. Zweten en druk op de borst. 
Dus Peter werd naar Zwolle gebracht waar hij 
werd gedotterd. Gelukkig ging het daarna snel 
beter en is hij inmiddels weer thuis. Peter wil 
zijn maatje Harold bedanken voor zijn steun en 
het betere taxiwerk. En ook Jasper en Jochem 
van Park Praband is hij zeer erkentelijk voor 
het adequate optreden. Peter, namens de hele 
tennisfamilie fijn dat het weer goed gaat en we 
zien je snel weer op de baan!
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Naam: Jesse Scheuneman 
Leeftijd: 14 jaar
Tennisclub: TC Colmschate
Speelsterkte: 7-7 
Tennistik: Ik zit echt veel aan mijn bespanning 
Rolmodel: Bas en Luuk, omdat ze heel goed zijn. Ze slaan heel 
 hard (maar wel vaak uit, red.)
Specialiteit: Forehand, denk ik...
Zwakste punt: Mijn tweede opslag is echt heel slecht
Ambitie: Ja weet ik niet, ik hoef geen proftennisser te worden. 
 Ik doe het gewoon voor de lol
Boodschap: Meedoen is belangrijker dan winnen!

Morgen meer praatjesmakers met Bas en Luuk

www.deventertennis.nl

En zo hoort het dus! Wordt je ingepland 
voor je bardienst maak je er een feestje 
van! De bitterballen werden rijkelijk ver-
spreid door de dames met een betoverende 
glimlach. De chefkok zag het allemaal 
goedkeurend aan. #voorbeeldfunctie

EEN RONDJE LANGS DE PARKEN 
met Martin en Paul

keuken en bad

www.paulhafkamp.nl

Ook dit scorebord kan wel een 
hulpstuk gebruiken...

Met hulpstukken 
kom je er ook wel!

We ontvingen het droevige bericht 
dat mede-oprichter van de Stichting 

Tennispromotie Deventer

Joost Wierdsma

op 68 jarige leeftijd is overleden.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte toe
namens tennissend Deventer.


