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

Nadat we nog maar krap een paar maanden geleden 
groen licht kregen om de Deventer Tenniskampioenschap-
pen te mogen organiseren moesten we, Martin en Paul van 
de sponsorcommissie, ineens van nul naar honderd schakelen. 
Het was immers al bijna 2 jaar geleden dat we voor het laatst 
onze gewaardeerde sponsoren hadden benaderd voor het DTK 
van 2019. En we dachten; nou door die coronacrisis is het wellicht 
een hels karwei om alles qua sponsoring weer rond te krijgen. We 
hebben maar 2 maandjes om iedereen weer te benaderen en wie weet 
hoe groot de financiële impact van de crisis op de bedrijven is geweest…. 
Groot was dan ook onze verbazing en zeker blijdschap dat onze sponsoren 
het DTK een enorm warm hart toedragen. De één na de andere sponsor gaf 
spontaan de toezegging en zelf konden we een record aantal nieuwe sponsoren 
aan ons mooie evenement toevoegen. Zo heeft Autobedrijf Gert van Keulen het 
hoofdsponsorschap voor 2021 en 2022 (het jubileumjaar) voor hun rekening geno-
men. Geweldig dat we zo’n enthousiaste hoofdsponsor mogen verwelkomen in onze 
tennisfamilie. En wat te denken van al die andere nieuwe sponsoren. Zo gaat Lanco 
Mode de 55+ en 65+ categorie extra verwennen door samen met Gert van Keulen 
alle deelnemers een gratis bbq aan te bieden. Goed bezig die jongens van Voortman. 
Verder verwelkomen we Joost van Mark Optiek uit Schalkhaar, Steven de Wildt met 
zijn bedrijf Second Life Keukenrenovatie, Martin Goedejohan, die met Hof van Sal-
land de catering tijdens het finaleweekend op TC de Schapekolk voor zijn rekening 
neemt, Print4Texiel die de sponsorkleding voor de organisatie heeft verzorgd. Maar 
we vergeten zeker niet onze sponsoren die al jarenlang met het evenement verbon-
den zijn zoals Kusters Installatiebedrijf, De Online Zaak, H4 Mobility de naamgever 
van onze dagelijkse krant “het H4’tje”, MultiCopy Deventer die elke dag de nieuws-
brief voor ons print, Fox Schildersbedrijf, Parantion, Proef! Diepenveen die de 
wijnproeverij bij de sponsorborrel verzorgt, De Kaasbaas, Bekendam Food & Events 
die ervoor zorgt dat de organisatie elke dag lekker eet, Sport 2000 Buitink die de ten-
nisballen sponsort, Design Partner voor de belettering van de DTK-auto en last but 
not least Martin van Sportverlichting.com, Fokko van Fokko-Ontwerp en Paul van 
Hanzestad.nl die elke dag weer dit dagelijkse krantje voor het DTK nieuws produce-
ren.
Namens heel tennissend Deventer: SPONSOREN BEDANKT! Want zonder jullie zou er 
geen DTK zijn.

De sponsorboys Paul en Martin

Helder in zicht

www.sportverlichting.com  www.bekedam.events

DEVENTER TENNIS
KAMPIOENSCHAPPEN

gefascineerd
door?

Gert van Keulen autobedrijf

Maandag 16 augustus: nr.

Sfeervolle start DTK 2021 bij TC Bathmen

Gelukkig omdat het weer kan...

1

Sponsoren

opload je unieke DTK foto en

WIN EEN AUTO...

Waarschuwing
Beste tennisvrienden: Ziet u aankomende 
week op de diverse tennisparken dit ogen-
schijnlijk leuke en lieve hondje? Aai hem niet! 
Bel 112 en alarmeer de wedstrijdleiding.
Het hondje is overmatig beschermend en zal 
niet schromen om zijn baasje met hand en 
TAND te beschermen. 

Anouk v/d Meij is duidelijk niet 
gefascineerd door het vertoonde spel, 
maar wel door haar telefoon...



www.designpartner.nl www.foxschilders.nl www.Print4Textiel.nl www.kustersinstallaties.nlwww.deonlinezaak.nlwww.proef-diepenveen.nl www.MarkOptiek.nl www.sport2000.nlwww.deventertennis.nl www.ABCBadkamers.nl

Op 11 mei kwamen alle voorzitters van 
onze mooie Deventer Tennisverenigingen 
bij elkaar. Althans, digitaal dan. Want toen 
moest dat nog. Agendapunt: Wat gaan 
we doen met de toernooien? Vanaf 19 juli 
zou er namelijk weer wat georganiseerd 
mogen worden. In alle samenhorigheid 
hebben de tennisclubs zes toernooiweken 
uitgekozen wat resulteerde in “THE 
6 PACK”.

We beginnen bij Park Braband. Het mooie 
park, gelegen in de goudkust van Deventer, 
trapte af met een overvol toernooi met 195 
deelnemers. De “Brabandse” gezellig-
heid was weer aanwezig, types als William 
van Hees en Robert Ruisch achter de bar, 
Jasper Braks achter de bakplaat en na-
tuurlijk groundsman Arjan op z’n trekker. 
Het knusse park sloot af met een zonover-
goten week en heeft de trend voor dit jaar 
in gang gezet.

We gaan door naar Colmschate. Kunst-
gras. Tretorn ballen. De uitdaging voor de 
originele gravel-tennisser. Als je op TCC 
kan winnen, dan mag je jezelf een allround 
topper noemen. Dus streden de 154 deel-
nemers om de titel uit Kolmskate. Wat 
opviel waren de padelbanen, die continu 
bezet waren. De geruchten gaan dat ze 
nog meer padelbanen gaan bijbouwen. 
Volgend jaar een tennis- en padeltoernooi?

Van het groene (kunst)gras gaan we door 
naar Drijver’s TC. De bekende “Drijver’s 
Boulevard” zat deze week gevuld met 215 
deelnemers. Het derde toernooi van THE 
6 PACK wordt al heel wat jaartjes gepland 
door Wynanda Kleine Schaars. Wat moest 
het park toch zonder haar? Het toernooi 
kenmerkte zich door de hoge categorieën, 
mooie wedstrijden en een zonnige week.

De vierde in de rij is DLTC. Hét toernooi 
voorafgaand aan de DTK. Met 269 deel-
nemers was dit toernooi voller dan vol. 
De familie Viester zorgde de hele week 
voor hapjes, drankjes en muziek terwijl 
Jochem van Niel in alle rust de honderden 
wedstrijden een plekje in het schema gaf. 
Op deze vrijdag speelde Go Ahead Eagles 
hun eerste wedstrijd in de Adelaarshorst, 
dus er was bijna geen man te bekennen 

bitterbal-arm
Martin Goedejohan was er helemaal klaar voor. Na een intensieve training zou hij wel even DTK 
kampioen gaan worden. Ging hij gewoon combineren met de catering (van het Hof van Salland) 
voor het finale weekeinde bij TC de Schapekolk. Maar helaas door het vele tillen van al die bier-
fusten, kratten limonade en dozen bitterballen heeft hij een bitterbal-arm opgelopen. Dus niks 
geen DTK voor Martin, maar alle focus op het finale weekeinde. En dat gaat goed komen hoor. 
Heeft hij nu ook alle tijd voor.

www.LancoMode.nl

meedoen is belangrijker

dan winnen

schaapsk(n)udde

secondlifekeukenrenovatie.nl

op het park. Er ontstond een heuze ladies-
night. Tijdens de zonovergoten finaledag 
van DLTC begon gelijktijdig de DTK op TC 
Bathmen.

We zijn dan nu ook aanbeland bij het vijfde 
toernooi van THE 6 PACK. Het bekende 
DTK. Heerlijk dat het weer mag. Op alle 
parken in Deventer weer strijden om de 
titel van Deventer Tennis Kampioen. Met 
479 deelnemers gaan we weer een leuke 
week tegemoet.

In september is het zesde toernooi op De 
Schapekolk. Daar kan je je nog voor in-
schrijven. En dan, als je alle 6 toernooien 
hebt meegedaan, dan heb je wellicht wel 
een sixpack gekregen. Zo niet, kan je altijd 
nog een sickpackje bier halen in de super-
markt!

Jos Lugthart en Monique Hollander hadden niet zo’n hele 
beste dag. Ze kregen maar liefst met 6-1 6-1 klop van Thomas 
Pieterse en Susan Krijsen. Nou was er natuurlijk zoals altijd 
wel een excuus voor deze matige prestatie. Jos had net de dag 
voor zijn wedstrijd zijn 61-jarige verjaardag gevierd. En nou 
had hij een beetje last van vibraties. Monique dacht dat ze in-
geschreven hadden in de 17+ categorie en was werkelijk heel 
verbaasd dat ze ineens tegen toch wat oudere tegenstanders 
stond. Thomas en Susan hadden zich wel goed voorbereid. 
2 weken Zuid Frankrijk en elke dag tactiek bespreken in hun 
luxe tent onder het genot van een wijntje en Frans Kaasje. En 
een dag eerder terug van vakantie om scherp aan de start te 
verschijnen. Wij wensen Jos en Monique nog veel sterkte in de 
rest van het toernooi.

Het grote verdriet van.
Zit onze Henkie Bijsterbosch ook niet echt mee. Helemaal op 
de fietse vanuit Colmschate naar TC Bathmen om daar samen 
met Sandra even die eerste poulewedstrijd binnen te tikken. 
Echter, niets is minder waar. Henkie stond stijf van de stress, 
zijn natuurlijke backhand liet hem hopeloos in de steek en 
uiteindelijk moesten ze de witte vlag hijsen… Henk zat er hele-
maal doorheen en zocht troost bij de lantaarnpaal. Dan maar 
weer naar huis en een bloemetje meenemen voor moeders de 
vrouw. Maar dat vonden ze bij TC Bathmen nou weer niet een 
heel goed idee. Henk volgende editie gewoon weer in de single 
inschrijven….

Breaking news:
Dopinggeval
Daar ben je dan lekker mee. Sta je op TC Bathmen 
jezelf in het zweet te tennissen en heb je tijdens de 
setwissel je bidon leeg. Gaat één van je maatjes na-
tuurlijk even voor jou de bidon bijvullen. Maar i.p.v. 
water gewoon bier erin. Maar dat maakt Dennis 
allemaal niks uit. Gewoon naar binnen klokken en 
na de wedstrijd nog 2 hamburgers erin proppen. 
Dat is stoer. Een echte man… Maar ja, wel de wed-
strijd samen met Arno tegen Vincent Flierman en 
Erik Schoterman verloren met 6-3 6-4. Dat natuur-
lijk wel weer. 

Laptopstress
Ja het is toch altijd weer een 
hele onderneming om alle 
wedstrijden gepland te krijgen. 
Regelmatig krijgen we van 
planhoofden Hanneke en Hetty 
een toch ietwat gefronste blik. 
De verhinderingen vliegen de 
dames om de oren. Een hels 
karweitje. Maar uiteindelijk staat 
alles weer online en zien we de 
ontspanning terug bij de dames. 
Don’t worry, be happy.

Een sixpack met een 6-pack


