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Agenda DTK 2019
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 

www.deventer.nlwww.kaasbaasvanzijldeventer.nl www.multicopy.nlwww.soundwave.nuwww.parantion.nl

Multicopy Deventer

Al 5 jaar maken wij de dagelijkse nieuwsbrief voor de Deventer Tennis 
Kampioenschappen, maar wat doen wij nog meer:

Uw huisstijl, brochures, flyers etc.? Wij maken en beheren het, we 
zijn sterk in sign – van posters tot banners, van gevelreclame tot 
autobelettering – we personaliseren uw direct mailings, regelen e-mail 
campagnes, maken websites en apps, we drukken, we printen en we 
leveren promotionele artikelen, bedrijfskleding en meer. 

Multicopy The Communication Company | Deventer adviseert, bedenkt, 
maakt en regelt (bijna) alle communicatie voor kleine en middelgrote 
bedrijven in de regio Groot Deventer.

www.sportverlichting.com

deventer 

Dinsdag 20 augustus: nr. 2
tennis kampioenschappen
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TENNIS OP 
HOOG NIVEAU

Schonenvaardersstraat 8a
7418 CC Deventer
0570-67 77 96
deventer@multicopy.nl
www.multicopy.nl/Multicopy-Deventer

 www.bekedam.events

und
Jetzt?

Sofort pipi machen

OVER-
DRIJVER’S

Luuk low in energy na weekend Lowlands... 

Geslaagd voor tiepdiploma

Buitenbeentje

Gevochten als een tijger, 
eraf als een manke reiger

EEN BLESSURE?

Tijdens het DTK biedt Fysiotherapie Deventer de 
mogelijkheid gratis blessure advies en/of behandeling te 
geven om fit te blijven gedurende het toernooi! Dit is deze 
week mogelijk  op elke werkdag van 12:30 uur tot 13:00 uur.

Aanmelden in de online agenda die te vinden is op de 
homepage is verplicht! www.fysiotherapiedeventer.com

www.kustersinstallaties.nlwww.foxschilders.nl www.sport2000.nl
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www.designpartner.nl www.fysiotherapeutdeventer.nl www.deonlinezaak.nlwww.proef-diepenveen.nl www.sportverlichting.comwww.deventertennis.nl

Roel houdt zich keurig 
aan de regels

Daan heeft het bordje niet gezien...

Dan maar mannelijk een 
biertje drinken...

En wij dan..? 

www.paulhafkamp.nl

Lopende band werk voor Fred

Al 48 jaar lang draait Fred op volle toeren mee met het 
DTK-circus. 

Vorig jaar als grote animator op het finalepark, dit jaar als 
wedstrijdleider op TC Salland. Tropenjaren zijn het voor Fred, 
dus op de loopband houdt hij zijn conditie op peil. Met succes, 
want hij heeft zijn eerste potje samen 
met Frits alweer gewonnen. 

www.multicopy.nl www.h4.nl

Wie staat er volgens jou te veel in 
de spotlights en moet ff dimmen?

App je foto met motivatie van deze 
overdrijver(s) naar: 06 - 27 24 51 20 
en win een ledlamp mét dimmer, 

aangeboden door onze hoofdsponsor.

Kom het festivalweekend op de fiets.
Wanneer je toch met de auto komt, 
parkeer dan op het evenemententerrein 
naast Drijver’s TC.

Roland Holstlaan 2, 7414 KA Deventer

Jinke Janssen nomineert Martin Goedejohan 
met zijn veelste grote broncosaurus

festivallen en opstaan

De Deventer Tennis Kampioenschappen 
zijn gisteren ook bij het finalepark van 
dit jaar van start gegaan. Daar waar de 
naweeën van Lowlands bij bepaalde deel-
nemers zeker nog aanwezig zijn begint het 
gezelligste festival van Nederland eigenlijk 
nu pas; het Deventer Tennis Festival bij 
Drijvers TC! Er stonden direct een aantal 
mooie affiches op het programma waaron-
der de match of the day.

In poule D van het drukbezette onderdeel 
Dames Dubbel 8 35+ namen Marleen 
 Brugge en Saskia Zemann het iets na half 
10-en op tegen Fiona Sterling en Els de 
Jonge. Els, die al vier dagen festival in haar 
benen had, speelde al haar tweede wed-
strijd van de avond (hoe houd je het vol?!). 

De eerste set was direct een nek-aan-nek 
race. De onderhandse service is vanuit de 
ATP nu toch ook echt neergestreken op het 
Deventer tennis. Net als in de wedstrijden 
van Nick Kyrgios werd er dankbaar gebruik 
gemaakt van het verassingseffect dat dat 
een onderhandse service kan hebben. Fi-
ona en Els wisten hier dan ook geen raad 
mee. Marleen en Saskia wonnen de eerste 
set nipt met 7-6. Zullen we deze tactiek van 
de week nog vaker gaan zien?

In de tweede set keerde het tij. Fiona en Els 
wisten zich snel te herpakken en wonnen 
de set met een belangrijke break voor-
sprong. Ruim na elfen moest de wedstrijd 
worden beslist in de super tie-break. Met 
een vroege comfortabele voorsprong kwa-
men Fiona en Els als winnaars uit de strijd 

Hoe ouder hoe ... 

Op het mooie en nog altijd idyllische Park Braband staan de veteranen 
van de Deventer Tennis wereld te trappelen om te beginnen! Hoe ouder 
ze worden, hoe fanatieker ze op de baan zijn. 
Veel vaste duo’s passeren de revue en zelfs op deze leeftijd worden de 
outfits op elkaar aangepast! Alles om de tegenstanders te imponeren…

Dat er van de 9 wedstrijden maar liefst 5 super tie-breaks zijn gespeeld 
zegt wel iets over het niveau van deze categorie… Dat wordt nog 
spannend de komende dagen. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar 
het vervolg… kom gerust een keertje kijken! 

en sleepten de wedstrijd uiteindelijk binnen 
met een 10-4 overwinning. Hiermee zijn er 
flinke klappen uitgedeeld in de poule.

Voor Marleen en Saskia zitten de Deventer 
Tennis Kampioenschappen er helaas op en 
mogen het tijdens de volgende editie weer 
gaan proberen.

Vanavond mogen Els en Fiona het opne-
men tegen Ilse en Saskia en zal er worden 
gestreden voor een plek in de felbegeerde 
kwart-finale. Heel veel succes en hopelijk 
valt het mee met de spierpijn!

Luuk Lubberink, 
Festivalganger met laag (energie)niveau

www.fokko-ontwerp.nlwww.hanzestad.nl www.parantion.nl


