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Agenda DTK 2019
Cocktails & BBQ  vr. vanaf 18.30 uur
Jeugd za. finales 09.00 uur
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Donderdag 22 augustus: nr. 4
tennis kampioenschappen
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 www.bekedam.events

und
Jetzt?

‘Es ist kauß baußen, und es friert ein bisschen’

www.kustersinstallaties.nl www.fokko-ontwerp.nl www.hanzestad.nl

Feestavond zaterdagavond 
met live muziek 

35+  za. finales 12.00 uur
Open 17+ zo. finales 10.30 uur

FINALES MINI DTK

Hans, Jenneke, Bas en Roel mogen dit jaar namens Parantion 
een gooi doen naar de titels. De redactie van de DTK courant 
vroeg ons of we voor de donderdag editie kort iets over 
Parantion wilden schrijven. Wat de meeste mensen wel weten 
is dat we iets in het onderwijs en in de zorg doen. En iets met 
software. Dat klopt dus. En we hebben een ambitie, zoals 
vorige week in de Stentor stond. Met onze Apps een steentje 
bijdragen aan beter medisch onderwijs wereldwijd. Of liever 
nog, een flinke dikke steen. Die hopelijk ergens het verschil 
maakt.

We zullen de komende tijd nog wel iets door groeien. Als je 
wilt, kun je misschien wel meehelpen. Houdt onze website in 
de gaten. Want een paar slimme tennissers kunnen we er wel 
bij hebben. www.parantion.nl/werken-bij

Succes allemaal de komende week en veel plezier zaterdag op 
het grote feest bij Drijver’s TC.

Keulenstraat 12, 7418 ET Deventer
0570 - 23 45 67, info@parantion.nl
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Het was even zoeken op TCC, maar met een 
park louter gevuld met damesdubbels en 
slechts één mannendubbel hadden ze geen 
schijn van kans gehad. Helemaal achteraan 
dus. Of dat de mannen wat deed? Welnee, en 
hoewel het een potje om des keizers baard 
was gingen ze er flink tegenaan.

Even wat context. Het is 18.30u, we kijken 
naar een HD, niveau 7 35+. Henk Lubben met 
Jan Schutten vs Bertus Nikkels en Frank ten 
Zijthof. Jan is met zijn Drijver’s lidmaatschap 

een vreemde eend in de bijt, de overige man-
nen spelen bij TC Bathmen en kennen elkaar 
wel.

Bertus en Frank struinen vaker een toernooi-
tje af en maken samen trainingsuurtjes op 
de maandagavond. Henk en Jan, dat is een 
ander verhaal. Die speelden niet eerder sa-
men, maar komen er deze week achter dat de 
groundstrokes van Henk en het vlotte netwerk 
van Jan helemaal zo’n slechte combi niet is. 
Daarmee wisten ze snel de 1e set eigen te 
maken. En de 2e set leek net zo snel hun kant 
op te gaan, ware het niet dat Bertus en Frank 
daar een stokje voor staken. Een opleving van 
de mannen zorgde voor een comeback van 4-0 
naar 4-2, en ook in de opvolgende game lagen 
er kansjes met deuce. Net niet gepakt helaas. 
Het wordt nog 5-3, waarop een hele lange 
game volgde die Henk en Jan uiteindelijk 
wisten binnen te slepen. En daarmee was het 
verhaaltje uit.Hoewel. Nog 2 dingen die opge-
helderd kunnen worden.

www.parantion.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.

JAN & HENK VS BERTUS & FRANK

En hoe, want bij aankomst op TC Bathmen 
staat Gert van Keulen al te glunderen 
achter de bar. Het park ligt er prachtig bij 
en het zonnetje staat hoog aan de hemel. 

Er stonden 9 wedstrijden op het 
programma en iedereen had er weer zin in! 
Zo af en toe kwamen er wat klachten over 
spierpijntjes voorbij, maar dat mocht de 
pret zeker niet drukken. Om nog maar 
niets te zeggen over alle kniebanden en 
braces die worden geïnstalleerd voor de 
wedstrijd

Terwijl de eerste ballen geslagen werden, 
liep het terras aardig vol en hoorde je 
de oeeehs en aaaahs regelmatig voorbij 
komen. Dat het spannend is kunnen we 
ook wel zien aan de uitslagen, want van de 
29 gespeelde wedstrijden zijn er tot nu toe 
maar liefst 14 super tie-breaks gespeeld!! 

Martine Velderman

Laurens Bokhout 
nomineert de Gemeente Deventer. 

Heb je nog zo’n mooie Led-verlichting, 
speel je alsnog in het donker. 
Kappen nou met die bomen!
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IN BATHMEN TREKKEN ZE 
DE ZON OP!

•  Waarom was het een potje om des kei-
zers baard? Nou, beiden duo’s verloren 
al van Gerard Gerritsen en Willem Pik-
kerij waarmee het koppel hun plaatsing 
(5e) kracht bij zette.

•  Hoe kennen Henk en Jan elkaar eigen-
lijk? Nou, dat zit zo. Irma, de vrouw van 
Jan, werkt met Henk. En die bedachten 
eens een toernooitje te spelen. Irma en 
Henk dus. En nu ook Jan en Henk. En 
Irma en Lisette, dat is dan weer de part-
ner van Henk, hebben net bedacht dat 
ze ook eens samen spelen. Ah wel, die 
vermaken zich dus nog wel even.

En Bertus en Frank, die bestelden fijn 
een biertje en waren het allemaal al weer 
 vergeten.

Bas van der Linden


