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

Bekedam Food & Events

Pak ’n stoel en ga zitten. Bekedam Food & Events regelt het voor u.
Met passie voor het horeca vak als drijfveer stellen wij alles in het werk 
om u volop van uw feest of evenement te laten genieten. 
Wij dragen u op handen. 

We reiken de drankjes aan, serveren het eten (met een gouden lepel als 
u dat wenst) en schuiven de stoel aan. Bij ons kunt u als feestvierder 
lekker op uw stoel blijven zitten en zorgeloos genieten van uw eigen 
feest, samen met uw gasten. Van het eerste idee tot het opruimen van 
de laatste kruimel en de service erna, wij regelen alles!

www.sportverlichting.com

deventer 

Maandag 19 augustus: nr. 1
tennis kampioenschappen

1
VOORPRET IN BATTUM

Herenclub: ‘Het laatste rondje’ 

B-Wasted Time...

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.
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und
Jetzt?

Machen wir eine kleine pauze... 

Stress bij de 
wedstrijdleiding. 

Hanneke: 8 banen inplannen 
op TC Colmschate terwijl je 
er maar 7 hebt. Baan 8 is toch 
echt een Padelbaan... Tot groot ‘Verdriet’ tikt Marco 

de 50 aan. Van harte! Cor houdt het kroost in de gaten
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www.designpartner.nl www.foxschilders.nl www.fysiotherapeutdeventer.nl www.kustersinstallaties.nlwww.deonlinezaak.nlwww.proef-diepenveen.nl www.sportverlichting.com www.sport2000.nlwww.deventertennis.nl

Hooligansjes

Ben je nou helemaal bestickerd?!

Klef poeltje

Wat ruist daar door het struikgewas?

www.paulhafkamp.nl

OVER-
DRIJVER’S

Gekker
Het is de week van 50 jaar Woodstock. Dat le-
vert op tv leuke beelden op van hippies in een 
groot grasveld met Jimi Hendrix op gitaar. Het 
roept ook eigen ‘archiefbeelden’ op.
Het moet 1994 zijn geweest: het jaar van mijn 
eerste muziekfestival, Pinkpop. Kijken deed je 
niet via het LED-scherm van een smartphone, 
maar rechtstreeks van oog naar artiest. Stage-

diven en crowdsurfen was nog geoorloofd. Mijn ernstig uitgedunde haardos 
reikte toen nog wild krullend tot aan mijn staartbeen. Dat trof, want head-
bangen was helemaal de shit - gaaf of leip, zeiden we toen.
1994, de tijd van Dr. Martens-laarzen en verwassen Nirvana-shirts. Althans, 
als je geen house-fan was. Die liepen op Nike Air Max en in Aussie-trai-
ningspak. De rockers en alto’s liepen er bij als een versleten ragebol en trok-
ken in de zomer richting de festivals.

Dat waren echt muziékfestivals. Een patatkraam zorgde tussen de optredens 
voor de dagelijkse dosis groente (ketchup). Maar van de eindeloze varianten 
eetstandjes, theatershows, politieke discussies en springkussens was geen 
sprake. Rock, hardrock en alternatieve rock kon je krijgen en verder niets.
Het lange haar heb ik niet meer, maar het bloed kruipt soms nog waar het 
niet gaan kan. Ik was de afgelopen jaren bijvoorbeeld op Dauwpop, Rock 
Werchter en de Zwarte Cross. Leuk hoor: overal kun je tegenwoordig ve-
ganistisch, Cajun, cambodjaans en fusion eten. Rock-, hiphop-, reggae- en 
techno-acts spelen dwars door elkaar. Je krijgt een gratis zonneklep of 
poncho van de hoofdsponsor. En het programma zit vol theater, dans, poëzie, 
stunts en nog gekker.

Neem bijvoorbeeld het potje darten van Barney en Van Gerwen op de Zwarte 
Cross dit jaar, met allebei een motorcross-helm op het hoofd in een stamp-
volle megatent. Of de duivelse rockkelder van Dauwpop, waar een in latex 
geklede lilliputter in een boksring getatoeëerde strippers op de billen sloeg. 
En zag ik Mark Rutte gisteravond nou in een uitpuilende tent op Lowlands 
uitleggen hoe je Donald Trump de hand schudt?
Heel leip allemaal. Als ouderdom ontkennende festivalganger was ik laaiend 
enthousiast toen de feestcommissie van mijn club besloot van het DTK-
finaleweekeinde het ‘Deventer Tennis Festival’ te maken. Gelukkig is de 
meerderheid van die commissie jonger dan ik en geldt nu ook: hoe gekker, 
hoe beter.

Ik heb bijvoorbeeld nog nooit iemand zien tennissen op Lowlands of de 
Zwarte Cross. En dat doen wij bij Drijver’s TC dus wel: ons eigen lokale top-
tennis is de hoofdmoot van een gevarieerd festivalprogramma.
Oké, we hebben geen doorgesnoven lilliputters of slap ouwehoerende politici 
weten te strikken. Maar verder zijn we he-le-maal bij de tijd. Lekker eten, 
leuke muziek, iets theatraals en een cadeautje van de sponsor: het Deventer 
Tennis Festival wordt echt de shit.
Helaas zit headbangen er niet meer in. Maar wellicht verlaat ik zaterdag-
nacht stagedivend en crowdsurfend de feesttent. Dat zal de festivaljonkies 
leren. Ik hoop dat ze weten dat ze me moeten vangen.

Roel

Verzekeringstechnisch een 
verstandige keuze van H4! 

Vier bidonnetjes water halen...

Liefde is samen het 

speelschema bestuderen...

Dat was het weer.....
Ieder jaar weer maken we plannen voor de vakantie. Wat willen we dit jaar graag zien en gedaan 
hebben? Hoe mooi het land waar je naar toe gaat ook mag zijn, één ding is en blijft onzeker; het 
weer. Nog sterker, de laatste jaren krijgen we steeds vaker te maken met de extremen van het 
weer. Slechts enkele weken geleden, te weten 25 juli, is het all time record in Nederland gebroken 
met maar liefst 40,7 graden in Gilze Rijen. Ook op 7 andere plekken in Nederland werd de grens 
van 40 graden doorbroken. Het record voor Overijssel staat nu op 40,2 graden in Enschede.

Een paar weken daarvoor belandde ik een 
hagelbui van tropische allure in de buurt van 
het Deventer Ziekenhuis met hagelstenen 
van wel 3 cm doorsnee.
Weersverschijnselen die je vroeger alleen 
voor mogelijk hield in verre oorden weten 
steeds vaker de lage landen te vinden. Wat 
te denken van een heuse tornado midden 
in het centrum van Amsterdam, of lokale 
 regenbuien die in slechts een kwartier 30 
mm neerslag achterlaten.

Het weer laat zich steeds lastiger voor-
spellen, juist door de regionale en lokale 
verschillen die vaker voorkomen. Dat terwijl 
de dagelijkse weersvoorspelling een routine-
klusje lijkt. De meteorologen van Buienradar, 
Weerplaza en Weeronline vertellen ons in 
een simpel visueel verhaal hoe warm of koud 
het wordt en of we wellicht onze paraplu bij 
de hand moeten houden als we de volgende 
dag weer naar ons werk moeten.
Waarom een regenbui zich wel bij DLTC ont-
wikkelt en niet een paar kilometer verderop 
in Bathmen is afhankelijk van een samen-
loop van omstandigheden die nauwelijks te 
berekenen zijn. Om een regenbui te laten 
ontstaan heb je lucht nodig die warm genoeg 
is. De lucht boven een stedelijk gebied is 
warmer, dus dit kan net dat extra zetje zijn 
om die bui te laten ontstaan. Maar wat gaat 
het weer doen de komende week?

Tijdens ons DTK willen we natuurlijk graag 
horen dat het de hele week warm en droog is 
en we verstoken blijven van de regen die ons 
de laatste weken parten heeft gespeeld.
Lekker voor de organisatie in verband met de 
planning en nog beter voor de spelers.
Op de openingsdag van het DTK voor de 35+ 
deelnemers bij TC Bathmen was het na het 
wegtrekken van de laatste regenwolken ei-
genlijk al een heerlijke tennisdag.
Ook de finales op de nieuwe banen van DLTC 
zijn onder prima omstandigheden verlopen.

Na het bekijken van de ensembles van de 
diverse weerinstituten kan ik niet anders 
zeggen dat we een prachtige week tegemoet 
kunnen zien. Elke dag wordt het een klein 
beetje warmer, waarbij het weekend ons nu 
beloofd volop zonnig te worden met tempe-
raturen boven de 25 graden.
Ideaal voor iedereen die tennissend Deventer 
een warm toe draagt. Wellicht dat er maan-
dag of dinsdag nog een enkele lichte bui tot 
ontwikkeling komt, maar dit zal niet voor 
problemen voor de tennissers zorgen.
Drijvers TC die dit jaar het finaleweekend 
verzorgt kan op een volle Drijvers Boulevard 
rekenen!

Remco Wilderink

Opbouw Deventer 
Tennisfestival in volle gang

Ze hebben maandelang keihard gewerkt. 
Bloed, zweet en tranen heeft het gekost. 
Maar het resultaat mag er zijn.
Jullie kunnen deze week de metamorfose 
zelf bekijken, want Drijver’sTC is dit jaar 
gastheer van de 48e Deventer Kampioen-
schappen. En nu maar hopen dat na de 
feestavond op zaterdagavond er niet op-
nieuw verbouwd hoeft te worden...

www.multicopy.nl www.h4.nl


