
Agenda DTK 2021
55+ / 65+ do. finales 13.00 uur
Mini DTK vr. (oranje)

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
zo. sponsorborrel 14.30 uur 

www.deventer.nlwww.kaasbaasvanzijldeventer.nl www.multicopy.nlwww.hofvansalland.nlwww.hanzestad.nl

Als organisatie van het DTK zijn we hét wandelende 
uithangbord voor Print4Textiel. Want heb je onze nieuwe 
kleding al gezien? Feloranje polo’s, grijze trainingsjacks. 
Professioneel geleverd door Print4Textiel. Maar kleding is 
natuurlijk niet compleet zonder bedrukking. En laat dat nou net 
de specialiteit zijn van Patrick Zwijnenberg uit Bathmen. Op het 
nieuwe kantoor aan de Traasterdijk 1c, direct naast hoofdsponsor 
Autobedrijf Gert van Keulen, is Patrick met zijn team druk bezig 
diverse soorten textiel te bedrukken voor bedrijven, sportclubs en 
evenementen.

Patrick: “Wij zijn trots om ons als sponsor aan het DTK te verbinden. 
We hopen dat alle tennissers ons weten te vinden als er teamkleding bedrukt 
moet worden. Met onze machines en printers kunnen we elk product aan!”

Helder in zicht

www.sportverlichting.com  www.bekedam.events

DEVENTER TENNIS
KAMPIOENSCHAPPEN

gefascineerd
door?

Gert van Keulen autobedrijf

Dinsdag 17 augustus: nr.

GEKKE M  ANDAG!
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Sponsor

opload je unieke DTK foto en

WIN EEN AUTO...

Close UP
Ciska zit er niet voor spek en bonen bij.

Doe me je leesbrilletje ff.

Het glas is halfvol voor Jelle na uitschakeling 
door blessure van topfavoriet Paul Kusters.

De wereld op z’n kop voor 
Mighty Mike.

Panter en zebra ontsnapt 
uit Beekse Bergen.

smokey and 
the bandit

  en jij dacht dat ik de 
afwas gedaan had...

A

www.Print4Textiel.nl www.sport2000.nl www.kustersinstallaties.nl



www.designpartner.nl www.foxschilders.nl www.deonlinezaak.nlwww.proef-diepenveen.nl www.MarkOptiek.nlwww.deventertennis.nl www.ABCBadkamers.nl

Grote verrassing
Schoonzussen Tonny en Trees van der 
Vegt winnen, in een superspannende 
wedstrijd van de eerste geplaatsten (Riny 
van der Arend en Ali de Bruin), met 7-6, 
6-7, 10-8. 

Manusjes van alles...

Mark Zoetbrood regelt het wel hoor. Als 
wedstrijdleider van de TC Schapekolk 
heeft hij samen met Tom Demmers de 
touwtjes strak in handen. Voor het DTK 
en met name het finalepark is Mark 
van grote waarde. Elke avond is hij op 
het park te vinden en springt bij waar 
nodig. Van dat soort jongens zouden we 
er meer moeten hebben.

www.LancoMode.nl

meedoen is belangrijker

dan winnen

schaapsk(n)udde

secondlifekeukenrenovatie.nl

Het is maandagavond, 21.30 uur, Park Braband. 
Er zitten vier dames aan tafel gezellig te tokkelen 
over vanalles en nog wat. Bij de één staat een glas 
chardonnay, bij de ander een lekker rooibos theetje. Links 
op de foto, die met de fantastische kleurencombi roze/rood, Els de Jonge 
en Linda van der Lijn. Rechts op de foto, die met de handjes in de lucht, 
Marloes Roerdink en Nicole van de Kamp. We praten over dames dubbel 
6, categorie 35+. Want Els is net 35 geworden, dus gelijk van profiteren. 
Op de foto is duidelijk te zien wie er gewonnen heeft. Stand 6-2 6-0. Dik 
gewonnen dus. Els, wat ging er mis? “Tja, net een grote verhuizing ach-
ter de rug. Van het levendige Deventer naar een boerderij 10 kilometer 
verderop. Al die dozen. Heftig. Spierpijn”. Prijzenjager Marloes kijkt Els 
aan, wat een slecht excuus. Zelf is Marloes ook aan het verhuizen na-
melijk. Gaat ook de rust opzoeken op een boerderij in Hardenberg. Dus 
tja, ook midden in de verhuisdozen. En, zegt Marloes: “Wij krijgen ook 
nog eens kippen. Vijf stuks. Voor m’n verjaardag gekregen”. Els zet de 
overtreffende trap in: “Wij krijgen 10 kippen, krielkippen”. Nicole mengt 
zich in het gesprek. “Krielkippen? Was dat?” Els antwoord dat die kleine 
fluffy beestjes een beetje op mini-alpaca’s lijken. Het wordt steeds gek-
ker. Van kippen naar alpaca’s. Dames, wij willen gewoon weten hoe de 
wedstrijd ging. Linda, kan jij wat zinnigs zeggen? “Ja hoor, wij hebben 
ook vee thuis, ik heb mijn handen al vol genoeg aan Allard en de kids”. 
De dames lachen en het gesprek gaat verder over dieren, beestjes, kin-
deren, verhuizingen, boerderijen, wijn, alles behalve tennis. Laten we 
het erop houden dat de naborrel gezelliger was dan het tennis. En dat is 
soms ook belangrijker dan winnen!

Match of the day:

Clash tussen clubgenoten 
Colmschate
Altijd leuk een onderonsje tussen clubgenoten. Zo 
mogen koppel Marlou van den Bosch en Erwin van 
Oorspronk het opnemen tegen Hans van Bremen 
en Sabine Rebergen. Met een strakke wind en ge-
lukkig nog steeds droog, ondanks de voorspellin-
gen kon de wedstrijd beginnen op de banen van het 
finalepark De Schapekolk. Op de vraag vooraf naar 
een voorspelling van deze Match of the Day bleven 
beide verstandig in de underdog positie en keken 
wat vaag en ontwijkend. Na 10 hele lange minuten 
inspelen kon het scoreboard op nul gezet worden 
en kon de wedstrijd beginnen. Altijd belangrijk wie 
het eerste punt scoort in de wedstrijd. Dat was 
Koppel Hans/Sabine in dit geval. Die dit goede ge-
voel wisten vast te houden door de eerste set vrij 
makkelijk met 6-2 te winnen.

Het was voor Colmschate spelers een goede 
gelegenheid om de banen te testen. De leden 
van Colmschate mogen namelijk hun voorkeur 
opgeven voor nieuw aan te leggen banen. Een 
prima gelegenheid dus om alvast wat praktijk-
ervaring op te doen.

De tweede set begint met een punt voor Marlou 
en Erwin met daarna gevolgd een lange service-
beurt van Hans van Bremen die hij uiteindelijk toch 
verloor. De Erwin en Marlou trein stond nu op het 
goede spoor en boemelden snel naar de 6-0 winst 
in de tweede set. Ook de derde set werd door Erwin 
en Marlou in sneltreinvaart gewonnen en zo pakten 
zij de volle punten tijdens dit onderonsje.

Marco Hetjes

Als dart(ellende) veulens in de wei

Extra grote ballen dit jaar?

De neuzen 
dezelfde 
kant opDe neus de verkeerde kant op

Laag bij de grond...

www.parantion.nl www.fokko-ontwerp.nlwww.h4.nl


