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Agenda DTK 2019
Cocktails & BBQ  vr. vanaf 18.30 uur
Jeugd za. finales 09.00 uur
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deventer 

Vrijdag 23 augustus: nr. 5
tennis kampioenschappen

5

 www.bekedam.events

und
Jetzt?

Machen die Mädel geile gymnastik

Tennis du Soleil
Als tennissers hebben we vaak eerder last van de regen dan 
van de zon, maar dit weekend loopt het kwik op tot tropische 
temperaturen. Daarom gaat vanaf morgen het Nationaal 
Hitteplan in werking. Ook vandaag zitten we er warmpjes bij, 
dus zorg dat je voldoende water drinkt! Hoe zit dat nou met dat 
Hitteplan? Morgen legt onze weerman Remco het haarfijn uit!

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

BELHAMELS!
SOUND WAVE  Licht, geluid en beeld verhuur

Geef je een presentatie of organiseer je een evenement? En 
heb je extra geluid, licht en/of beeld met toebehoren nodig, 
of heb je geen idee welke techniek je nodig hebt, dan kun je 
bij ons terecht.  Laat ons je wensen weten, we denken graag  
met je mee en wij zorgen ervoor dat het goed komt. Zodat jij 
je kunt concentreren op je andere werkzaamheden.

Sound Wave is gespecialiseerd in licht, geluid en beeld ver-
huur voor grote en kleine evenementen. Denk hierbij aan 
bedrijfsevenementen, festivals, modeshows en bands. Ons 
professionele team heeft jarenlange ervaring en denkt graag 
met je mee om je evenement te laten slagen.

Rostockstraat 5 
7418 EL Deventer
0570 638081
info@soundwave.nu
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Het is donderdagavond en dat betekent in 
de regel dat er heel wat beslissingen val-
len zo over de parken heen. Zeker in de 
35+ waarvoor de finales zaterdag gepland 
staan en de apotheose met rasse schreden 
nadert. Zo ook in de HE categorie D waar 
een mooi affiche op het programma staat. 
Stefan Oude Vrielink van T.C. Park Braband 
vs Koert Verhagen van Drijver’s TC. Het is 
het 1e potje van de heren in deze categorie 
en op het spel staat een halve finale vs 
Wout van Dieren later op de avond. 

Eerst maar eens over de mannen die deze 
avond de hoofdrol spelen. Stefan speelde 
in zijn jeugdjaren al in Oldenzaal, van zijn 
8ste tot 15e jaar, maar moest toen van-
wege een schouderblessure een stapje 
terug doen. Dat stapje vooruit kwam pas 
vorig jaar weer toen hij na zo’n 30 jaar 
zijn rackets weer eens oppakte. Tijdens 
het Krent Slem te Wilp speelde hij zijn 1e 
seniorentoernooi en hij heeft de smaak te 
pakken. Koert speelt al sinds jaar en dag 
en vermaakt zich prima. Speelt in een su-
pergezellig team competitie waarbij ze nog 
eens wat zien van het land. Almere, Ruinen 
en Baarn deden ze allemaal al eens aan. 
De stap om wellicht ook internationaal 

allure te maken is niet groot meer zou je 
zeggen. Waar Stefan inzet op de single legt 
Koert zich de laatste tijd toe op de (mix)
dubbel. De beslissing van de organisatie 
om een actueel rating toernooi te houden, 
valt bij Koert in goede aarde en was reden 
om nu in te schrijven voor de single. 

Dan over het potje. Stefan wat dwingen-
der en Koert wat geslepener, een mooie 
krachtmeting waarbij de eerste set gelijk 
opging. Een break in de welbekende 7e 
game maakte de weg vrij voor Stefan om 
de eerste set met 6-4 te pakken. Begin 
van de 2e set was er een wat slordige fase 
waarna de mannen zich herpakte en een 
aantal mooie rally’s op de mat legden, of 
eigenlijk op de baan in dit geval. Forehand 
spinballen, aces, lobjes, alles kwam voor-
bij. Waarbij Stefan met wederom 6-4 ook 
die 2e set naar zich toetrok. 

Daarmee zit voor Koert het toernooi erop. 
En later bleek...voor Stefan helaas ook. Hij 
verloor later op de avond van Wout en kon 
niet nog een hoofdstuk bijschrijven aan zijn 
vernieuwde prille tenniscarrière.

Bas van der Linden

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.

PIEKEN TIJDENS HET DTK

Hans Laus nomineert Theo Hubers 
omdat hij maar liefst met twee 1e 

prijzen in de 55/65+ aan de haal gaat. 
Dat kan ook wel een onsje minder 

Theo!

Retteketet hier met die kroket!Laatste strohalm

Drijver’s op de reservebankPostnatale verkoeling

Pannekoek en flensje...Tour de terras

www.foxschilders.nlwww.sport2000.nl
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