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Agenda DTK 2019
55+ / 65+ do. finales 13.00 uur
Jeugd za. finales 09.00 uur

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

Feestavond zaterdagavond 
met live muziek 

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

Deze instelling is tekenend voor Maikel Kusters en zijn medewerkers, stuk 
voor stuk vakmensen pur sang. Nooit te beroerd om de mouwen op te stropen en 
altijd klaar staan voor de klant: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52 weken per jaar.

De route naar zelfstandigheid
Tijdens zijn schoolvakanties werkte Maikel Kusters al bij een grote installateur in 
Deventer. Nadat hij de technische school succesvol had afgesloten kon hij bij dit bedrijf 
als monteur aan de slag. Kusters leerde razendsnel de fijne kneepjes van het vak en 
werd na het behalen van de juiste vaktechnische diploma’s achtereenvolgens chef 
elektra en assistent-bedrijfsleider bij dit bedrijf in Deventer. In 1993 – Maikel was toen 
24 - kocht de toenmalige directeur een vestiging in Apeldoorn en werd hij benoemd als 
vestigingsleider. Eigenlijk was hij toen ook al een soort zelfstandig ondernemer, want 
Maikel kreeg alle vrijheid om de zaak te leiden zoals hij dat wilde. Na een directiewissel 

werd het een stuk minder leuk. Toen de nieuwe 
directeur de Apeldoornse vestiging weer wilde 
verkopen, besloot Maikel om dan maar écht voor 
zichzelf te beginnen.

Hanzeweg 45L
7418 AV Deventer
Telefoon: 0570 510 691
Email: info@kustersinstallatietechniek.nl

www.sportverlichting.com

deventer 

Woensdag 21 augustus: nr. 3
tennis kampioenschappen

3
RONDJE PARKEN 
MET MARTIN & PAUL

 www.bekedam.events

und
Jetzt?

Hängt die Liebe in der Luft. Pas auf Sie geht Pleite(r)!

OVER-
DRIJVER’S

Die hebben we deze week niet meer nodig, 
die paraplu dan...

Nieuwe profielfoto voor Tinder

Jetzt gehts Laus!!!

www.kustersinstallaties.nl

20.48: Nooit meer alleen
Locatie: Drijver’s TC

19.51: Wie was de beste? 
Locatie: TC Bathmen

21.03: Bijna aanrijding met Fox
Locatie: Platvoetsdijk

18.43: Hanneke met haar lapkop
Locatie: Park Braband

21.15: Op weg naar TC Colmschate
Locatie: Openbare weg

21.42: Okselfris de baan af
Locatie: TC Colmschate

22.50: Laatste halte
Locatie: TC Colmschate

20.59: Je blijft maar bestellen!
Locatie: Drijver’s TC

18.00: Eten met de stichting
Locatie: Park Braband

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

Installatietechniek Kusters

Wie denkt dat Maikel Kusters het vervelend vindt wanneer hij midden 
in de nacht uit zijn bed wordt gebeld voor een storing, heeft het mis. 
De directeur-eigenaar van Kusters Installatietechniek is dan direct 
klaarwakker en vol adrenaline. “Iemand die je ’s nachts om hulp 
vraagt, belt natuurlijk niet zomaar, diegene heeft écht een probleem. 
Het is mijn vak om het op te lossen en wanneer dat dan lukt, geeft 
dat een erg voldaan gevoel. En de mensen zijn zelf natuurlijk ook 
bijzonder blij dat ze weer rustig kunnen gaan slapen.” 
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Altijd weer een uitdaging om jaarlijks een 
Match of the Day te vinden. Na enig speur-
werk kwam ik uit bij de HED (Rating 5,7 tot 
6,6 moet je tegenwoordig zeggen) dinsdag-
avond om 18.30uur bij Park Braband, dat 
schitterende park in Schalkhaar met dat 
bekende prieeltje op baan 7. 

De wedstrijd van de dag staat gepland op 
baan 5. Lars Krabbe tegen Erwin Simmelink. 
Tennismaatjes van Park Braband weten ze 
me aldaar te vertellen. Wat in de voorjaars-
competitie nog niet lukte, hebben de man-
nen voor de najaarscompetitie wel weten te 
realiseren: ze spelen bij elkaar in het zelfde 
team. Onlangs bij het Park Braband Open 
Toernooi kwamen de heren elkaar ook tegen 
in de HD5. Lars verloor daarbij in de super-
tiebreak van Erwin. In de single hebben de 
heren 1 Head to Head gespeeld weet Lars te 
vertellen. “2 jaar geleden bij de clubkampi-
oenschappen won ik. Maar ik heb Erwin daar 
deze week niet aan herinnerd want dat kan 
verkeerd aflopen. De vorm van de dag zal 
bepalen wie wint”. Lars vermeldt ook dat ze 
samen inmiddels een jaar trainingsmaatjes 
zijn bij clubtrainer Peter Everink.Deze ver-
slaggever zoekt even appcontact met de 
trainer. Het antwoord van Peter luidt: “Haha, 
een winnaar kan ik echt niet voorspellen, ik 
ben echt benieuwd naar deze twee groot-

heden wie er aan het langste eind trekt. 
Allebei goede baseline spelers met aanval-
lende slagen. Ik denk dat degene die overall 
de meeste druk kan houden wint. Moet de 
service van de mannen wel meewerken trou-
wens. Als ik 1 naam moet noemen dan zet ik 
toch in op……lastig…….Lars “.

Inmiddels is het 18.45uur en komt er een 
dame bij de wedstrijdleiding “ik zoek mijn 
zoon Erwin Simmelink”, ja die zoeken wij ook 
zegt de wedstrijdleiding. Maar gelukkig komt 
Erwin direct aangesneld en heeft de wed-
strijdleiding baan 5 nog vrij. Psychologische 
oorlogsvoering?

Al snel blijkt dat Lars zich beter voorbereid 
heeft en dat Erwin nog half met z’n hoofd 
bij het werk zit. Met ietwat onrustig spel en 
wat dubbelfouten bij Erwin komt Lars die 
kalm blijft en weinig mist op 3-0 voor. Erwin 
met een hele mooie backhand en Lars die 
rustig heen en weer schaakt en bijna geen 
fout maakt in de rally zorgen er samen voor 
dat het niveau beter wordt. Het enige wat 
niet loopt in die 1e set is de service van beide 
heren met teveel risico. Na 6 servicebreaks 
staat het dan ook 6-2 voor Lars. Een tus-
sentijds appje van de trainer “ja die service 
van beide heren is zoals gezegd wel een 
dingetje”.

Erwin lijkt dat ook begrepen te hebben want 
na een snelle break in de 2e set weet ook 
hij zijn service voor het eerst te houden. Met 
een betere service wordt ook het gehele spel 
van beide heren beter. Erwin probeert meer 
door te drukken en komt op een 5-2 voor-
sprong. De slagen van beide heren krijgen 
steeds meer power. Lars verdedigt met hand 
en tand en dus worden de rally’s langer. 
Wat gezegd moet worden is dat de mannen 
ondanks de onderlinge strijd supersportief 
blijven, geen discussies en zelfs regelmatig 

een handjeklap na een 
game-wissel. Ondertus-
sen blijven ze wel fana-
tiek strijden. Lars bijt zich vast met af en toe 
een leep dropshotje en knokt zich terug tot 
5-4. Wat volgt is een lange game. Erwin heeft 
setpoints, maar Lars geeft zich niet gewon-
nen, maar moet uiteindelijk toch buigen voor 
een 6-4 setwinst van Erwin.

Aan de kant vragen een aantal spelers die 
om 20uur moeten spelen (het is inmiddels 
20.15uur) om een supertiebreak. Maar deze 
mannen lijken net warm en denken daar 
uberhaupt niet overna. En terecht. In de 3e 
set lijkt het niveau nog verder te stijgen. 
Lars lijkt echter begin set 3 de slimste van 
de twee en met wat foutjes van Erwin loopt 
hij ineens uit naar 4-1.  Maar ook Erwin is 
geen opgever en toont karakter en vecht zich 
dus terug tot 4-3. Net op het moment dat 
Erwin terug lijkt te komen, keert echter ook 
de slordigheid terug. Een paar dure missers 
zorgen ervoor dat Lars op 5-3 komt en een 
klein vloekje van Erwin gaat over de baan. 
In de daarop volgende game krijgt Lars 2 
matchpoints. Op het 2e matchpoint volgt 
een hele lange rally. Uiteindelijk slaat Lars 
de bal in het net. De heren komen elkaar 
tegen bij het net en een mooi lachje op beide 
gezichten verschijnt. Echter snel moet ook 
de focus weer op het tennis. Erwin overwint 
de matchpoints en komt terug tot 5-4. Maar 
daarna weet Lars toch toe te slaan en uit-
eindelijk met 6-4 in de 3e set de overwinning 
naar zich toe te slepen.

Om 20.50 uur lopen beide mannen naar het 
net en een mooie omhelsing volgt.

En de trainer….die heeft toch wel een beetje 
kijk op zijn leerlingen/grootheden.

Wouter Heijink

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.

Welk tennismaatje is de echte grootheid van de trainer bij Park Braband? BAAS BOVEN BAAS
Dit jaar wordt Dolf Smabers maar liefst 82 jaar en 
daarmee is hij dit jaar de oudste deelnemer van de 
DTK! Dolf tennist al sinds het begin van de middelbare 
school (met hier en daar een tussenpose) en doet deze 
week in maar liefst 2 onderdelen mee. In de GD 7 55+ 
is hij samen met maatje Juliette al uitgeschakeld 
maar in de HD 8 65+ ligt de poule nog helemaal open 
en is hij met Teun nog volop in de race voor de titel 
Deventer Kampioen!

Naast tennis heeft Dolf tot zijn 50e levensjaar nog actief gevoetbald en deed hij 
jarenlang aan lange afstand (hard)lopen. Helaas moest hij hier vanwege wat knie 
problemen mee stoppen, maar buiten dat is Dolf nog steeds een fitte man! Zelfs 
samen met zijn zoon Roel speelt hij elk jaar nog een toernooitje.. (Even tussen 
ons.. ik vraag me af wie er een betere conditie heeft ;) )

Net als menig van ons heeft Dolf ook zo zijn favorieten. Roger Federer vindt hij 
toch wel de beste van de wereld en binnen Deventer gaat zijn voorkeur uit naar Jan 
Willem Nijenkamp. 

Tot slot nog een kleine voorspelling voor 
komend weekend: Volgens Dolf mogen 
Bas van der Linden en Suzanne Koopman 
dit jaar de titel op hun naam schrijven.

Debbie Sprakel nomineert haar zoon 
Stefan om ff te dimmen. Met een 

champion trui de baan op gaan terwijl 
je er 6-0 6-0 afgetikt wordt...

Holland’s Got TalentHotter than my motherNo pictures pleaseVoorzichtig! Kwartje statiegeld Niet om aan te gluren! Gezelligheid kent geen tijd! Wat klopt hier niet..?Heat wave

www.foxschilders.nlwww.sport2000.nl


