
	 Agenda	DTK	2021 Jeugd	 za.	finales	09.00	uur
35+		 za.	finales	15.00	uur
Open	17+	 zo.	finales	10.30	uur

Gezellige	avond	
za.	avond	met	live	muziek
zo.	sponsorborrel	14.30	uur	

www.multicopy.nl

Daar staan ze dan, donderdag, middernacht, op de baan 
bij DLTC. Twee potjes achter de kiezen. Eerst een dubbeltje 
tegen elkaar gespeeld, vervolgens een singeltje. Steven ging 
er met de winst in de dubbel vandoor, Martin in de single. 1-1 
dus. Beide mannen zijn daarnaast ook nog eens sponsor van 
ons mooie DTK. Die Bolderman kennen we inmiddels wel, met z’n 
lampjes. Met zijn bedrijf Sportverlichting.com zet hij alle sportclubs 
in de duurzame led-verlichting. Van tennisclub tot hockeyclub en van 
gymzaal tot voetbalstadion. 

En we gaan door naar de keukens. Want die Steven, die heeft een mooi 
concept! Ben je uitgekeken op je keuken? Dan is het niet nodig om een 
nieuwe keuken te kopen. Met zijn bedrijf Second	Life	Keukenrenovatie 
geeft Steven jouw keuken een tweede leven. Door het toepassen van nieuwe 
keukenfronten heb je een compleet nieuwe look & feel, en dat voor slechts 
10 tot 20% van de kosten van een nieuwe keuken!

Mannen,	bedankt	voor	jullie	sponsoring	en	succes	in	het	finaleweekend!

DEVENTER TENNIS
KAMPIOENSCHAPPEN

Gert van Keulen autobedrijf
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55 en 65+ geven grijze dag kleur

gefascineerd
door? opload je unieke DTK foto en

WIN EEN AUTO...

Het was een regenachtige vrijdagochtend. 
De wedstrijden die op Park Bathmen 
gespeeld worden zijn doorgeschoven 
naar TPC Colmschate. De mini DTK is 
zoals altijd op het finalepark. 
De jongste jeugd van Deventer komt 
gespannen het park op. Voor sommigen 
is het hun eerste toernooi ooit en dat 
brengt natuurlijk wat spanning mee. Bij de 
eerste wedstrijdjes spat het plezier van 
de gezichten van de kinderen af. Na de 
wedstrijd melden de kinderen zich weer 
met een glimlach op het gezicht bij de 
wedstrijdtafel. Tussendoor krijgen de 
kinderen bij de mini DTK fruithapjes en wat 
te drinken. Morgen om 10:15 starten de 
finales van de jeugd op TC de Schapekolk! 

Joost	van	Borselen,	Bas	bierhof

Mini DTK 

Jong geleerd, 
oud gedaan

Wijsheid 
komt met 
de jaren

Als je iets leert als 
je jong bent, trek je 

daar op latere leeftijd 
profijt van.

Leeftijd is 
slechts 

een getal

Helder in zicht

TC Bathmen

Ik vind dit toch vrij lastig!



meedoen is belangrijker

dan winnen

schaapsk(n)udde

Na een gezellige finalemiddag op de Schapekolk van de 55+ en 
65+, is de baan ook weer vrij gemaakt voor de HD4. Lars Hendrikx 
en Stephan Serano nemen het op tegen Bas Bierhof en Joost van 
Borselen. Geen spannende wedstrijd helaas… De wedstrijd valt 
gemakkelijk naar de kant van Lars en Stephan, ze winnen de 
wedstrijd namelijk met 6-2 6-0. Zaten Bas en Joost nog in de sleur 
van de vorige verloren wedstrijd? We vroegen het ze. In eerste 
instantie kwam er met moeite antwoord uit en was Bas bezig 
met zich te verstoppen onder de tafel. Toen hij weer onder de tafel 
vandaan kroop kwam er een uitleg. Soort van. “We zijn natuurlijk 
druk met de organisatie van de Jeugd DTK, daar ligt onze prioriteit 
in plaats van het voorbereiden van de wedstrijd”, verteld Bas. Lars 
en Stephan kijken verontwaardigd. 
“Oké, ze waren simpelweg beter”, concludeerd Bas. “Onze ballen 
gingen vaker in het net dan over het net en te vaak buiten de lijnen. 
Toen we de baan op gingen hadden we natuurlijk gehoopt dat het 
anders zou gaan lopen.” Zoals een groot man ooit zei, het balletje 
is rond, quote Bas nog mooi. De heren zijn het met elkaar eens 
dat je altijd kans kan maken als je goed speelt, maar dat was niet 
aan orde. Om zichzelf nog even te verdedigen, maakt Bas nog even 
duidelijk dat hij vorige week bij DLTC wel twee categorieën heeft 
gewonnen. Zou de druk van het DTK dan toch te veel zijn voor onze 
Bassie? 

Als we Lars en Stephan nog vragen of ze tips hebben voor de twee 
heren, laten ze duidelijk weten dat ze voor Joost geen tips hebben, 
maar voor Bas een flink aantal. De heren dollen flink met elkaar, 
maar denken nog even na over een eventuele tip. Uiteindelijk 
sluiten Lars en Stephan de tip af: “dubbelen is af en toe meer 
dan alleen een bal terugbrengen”.

Match of the Day

Six-packers meet again
Stefan Arts en Emma Ebenau vs. Thijs Hekkelman 
en Jodi van den Enk

De six-packers van 2021 kruisen de rackets op deze 
donderdagavond.
De hoofden zien er toch behoorlijk getekend uit na deze 
slopende weken van toernooien spelen, Thijs speelt 
vanavond al zijn 26e wedstrijd en nóg kan hij lachen.
Ondanks de vele wedstrijden die beide koppels gespeeld 
hebben spat de energie ervan af! Er ontspint zich een 
leuke 1e set met diverse rally’s van wel 20 slagen! En 
dan weer afgewisseld met korte balletjes. 
Voor de reporter en de neutrale toeschouwer is het 
smullen en de stand van de 1e set zegt wellicht wat 
anders, maar soms zegt de stand niet alles.
De 2e set begint na het geweld van de 1e set wat 
weifelend waarbij er wat foutjes over en weer worden 
gemaakt, zou het de bekende man met de hamer zijn? 
De hongerklop? Of gewoon spanning?
Maar dan ontbrand de wedstrijd weer en vallen de 
monden weer open en vliegen de OE’S en AAAAHH’s 
weer over het terras, waar de stoelen en tafels inmid-
dels goed gevuld zijn.
Halverwege de set zie je de spelers af en toe al wat 
rekken en strekken want de vermoeidheid slaat toe! 
Laten we hopen dat het goed gaat!

Gelukkig gaat het goed en brengen spelers de wedstrijd 
tot een goed einde. Het was een survival of the fittest en 
hebben Emma en Stefan deze gewonnen met 6-2 6-1! 
Grote klasse en we hebben genoten!!

Ramon	Marcus
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Keurig volgens de coronaregels

Het buffet is nóg niet geopend

TC de Schapekolk heeft er in voorbereiding op het finale-
weekeinde alles aan gedaan om het park coronaproof te 
maken. Zo worden er over het hele complex voldoende 
zitplaatsen gemaakt zodat de 1,5 meter regel geborgd 
is. Bij binnenkomst staat een desinfectie apparaat en 
een intekenlijst voor de gasten. Ook staan er op het park 
tenten die aan de zijkant open zijn zodat er voldoende 
doorluchting is. Kortom aan alles is gedacht om er een 
verantwoord en gezellig weekeinde van te maken. In 
tegenstelling tot vorige edities zal er geen groot feest 
zijn in een tent, maar een gezellig samenzijn tijdens de 
tenniswedstrijden. Het programma is dan ook zodanig 
aangepast dat er op de zaterdagavond mooie finales 
gespeeld gaan worden en dat het publiek ondertussen 
lekker kan gaan genieten van een hapje en een drankje.  
Op de achtergrond zal er loungemuziek gedraaid gaan 
worden. Kortom dat wordt genieten en we hopen op een 
mooie zwoele zaterdag.

Het	programma	voor	de	finale	zaterdag.
10.15 uur Start jeugdfinales
12.00 uur Start Open 17+
17.00 uur  Start 35+ finales
22.00 uur Prijsuitreiking 35+

“Feestavond” in coronatijd

Organiserende commissie Schapekolk:
v.l.n.r. Mark Zoetbrood, Manon Kusters, Herman Thijs, 
Martin Goedejohan en Jan Spithoven

Spiegelbeeld

Momentje voor jezelfDames keren elkaar de rug toe


