
           Geneuzel voorafgaand aan de wedstrijd
Zo kan het natuurlijk ook. Normaal gesproken vinden de leuke gesprekken na de wed-
strijd plaats, maar Christa Jager en Femke van der Meulen maken er voor de wedstrijd al 
een gezellig boel van. Lekker met een bakkie koffie wordt de wedstrijd vooraf eigenlijk al 
gespeeld. Christa denk dat haar opponent de helft van haar leeftijd is. Wat zou inhouden 
dat Christa al over de 80 zou zijn. Verwarring dus volop. Het gaat helemaal los en het 
gesprek gaat van hot naar her. De rating van de 
dames wordt besproken en Femke denkt dat 
als ze verliest haar rating beter wordt. Christa 
denkt daar toch anders over en de komende vijf 
minuten gaat het over stijgen en dalen en win-
nen en verliezen. Femke moet na de wedstrijd 
nog kadootjes inpakken voor haarzelf en haar 
zoon die 11 wordt. “Mijn kleinzoon wordt ook 
11” merkt Christa kribbig op. Kortom heel ver-
warrend allemaal. Maar Femke kreeg een heel 
mooi verjaardagskado van Christa. Ze schonk 
haar de overwinning met 6-3 en 6-1.

Wat is het DTK zonder krantje? Paul, Martin en Michelle 
zijn elke avond druk bezig met het verzamelen van leuke 
feitjes en foto’s. Maar hoe komen al die krantjes dan de vol-
gende dag bij alle parken? Daar helpt MultiCopy Deventer ons 
bij. Al 7 jaar lang zijn ze betrokken bij het DTK. In slechts een 

gefascineerd
door?

Sponsor

opload je unieke DTK foto en

WIN EEN AUTO...

Toefje slagroom op de toete...

www.MarkOptiek.nl www.ABCBadkamers.nlwww.LancoMode.nl secondlifekeukenrenovatie.nlwww.parantion.nl www.fokko-ontwerp.nl

paar uurtjes weten 
ze honderden krantjes 
door hun machinepark 
te halen, gevestigd aan de 
Schonenvaardersstraat 8 in 
Deventer.

Maar wat doen ze allemaal nog 
meer? Brochures, flyers, zij maken 
en beheren het! Daarnaast zijn ze 
sterk in sign: van posters tot banners 
en van gevelreclame tot autobelettering. 
Maar ook voor promotionele artikelen 
en leuke acties ben je bij MultiCopy 
Deventer aan het juiste adres.

Jeanette Temminck en haar team:
BEDANKT!



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.multicopy.nl

DEVENTER TENNIS
KAMPIOENSCHAPPEN

Gert van Keulen autobedrijf
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Spelen als een NATTE KRANT



meedoen is belangrijker

dan winnen

Het is dinsdagavond, 21.50 uur, DLTC. 
Baan 1 is gereserveerd voor de GD7 
35+. Koppel Henrie Jutten/Ellen Bouw-
meester gaan met tegenstanders Koert Verhagen/
Karen Verschuren de baan op. We spoelen 35 minuten 
door. Baan 1 is alweer leeg. De vier Drijvers-leden 
zitten alweer onder de tent op het terras. Biertje, 
wijntje, thee’tje. In het half uurtje tennis zijn er 
welgeteld 13 games gespeeld. 6-0 6-1 voor Henrie 
en Ellen. Beste Koert en Karen, watskebeurt? Volgens 
Koert lag het aan zijn schoenen. En het feit dat tegen-
stander Henrie continu met de beestjes op de baan 
bezig was. Met dat natte weer komt er weleens hier 
en daar een slak op de baan gekropen. Weldoener 
Henrie was drukdoende om al deze beestjes netjes 
over te brengen naar het dichtstbijzijnde struikgewas. 
Koert verloor daardoor zijn concentratie en heeft geen 
bal meer geraakt. Ook geen slak overigens. 
Karen schepte nog even op over die ene game die ze 
gewonnen hadden. Was haar servicegame namelijk. 
Dus het lag echt aan Koert. Na die opmerking was 
de maat vol voor Koert. Hij gaat voortaan golfen. 
Prijzenjagers Henrie en Ellen hadden nog wel een 
gouden tip voor alle tennissers die er met zulke 
uitslagen af gaan: zorg dat je altijd plezier hebt. 
Kijk, en dan komen we weer bij de Olympische 
gedachte uit: meedoen is belangrijker dan winnen.

Match of the day:

Waterloo voor duo Aalderink/Marcus
Een DLTC-onderonsje. In de HD8 (35+) mochten Maarten Jansen en 
Henry Kobussen het opnemen tegen Willem Aalderink en Ramon 
Marcus. 

De heren hadden wat goed te maken. Vorige week tijdens het eigen 
open toernooi van DLTC heeft niemand de groepsfase weten te overle-
ven, maar de omstandigheden waren zwaar. Veel regen en natte ballen. 
Gelukkig hadden de mannen naar eigen zeggen zelf in ieder geval twee 
droge...
Ramon en Willem tennissen beiden met een bril. In de regen sta je dan 
eigenlijk al 1-0 achter. Zeker wanneer het pootje van je bril het onlangs 
heeft begeven en je hem provisorisch met 2 satéprikkers en duct-tape in 
elkaar hebt gezet, toch wisten ze direct op voorsprong te komen.

Het stempel van “Match of the day” brengt toch wat extra spanning met 
zich mee. Het begin van de wedstrijd was wat onwennig. Gemiste kan-
sen heen en weer. Desalniettemin herpakken Maarten en Henry zich 
snel en pakken een ruime voorsprong van 4-1 met twee breaks. 
Maar tennis blijft een bijzondere sport. Een Houdini-act van Ramon en 
Willem. Plots staan ze met 6-5 voor. Een rollercoaster. Toch weten Henry 
en Maarten er met de eerste set vandoor te gaan. 7-6.

In de tweede set lijkt de druk er vanaf. Het niveau stijgt en we krijgen 
prachtige rally’s voorgeschoteld. De hele set lang stevenen we richting 
een beslissende 3e set. Dit kan wel eens nachtwerk gaan worden. Toch 
worden de kansen niet benut en wordt de tweede set niet uitgeserveerd. 
We krijgen wederom een tie-break. 

Ook de tweede tie-break wordt gewonnen door Henry en Maarten. 
Ontlading, kippenvel en een prachtige uitspraak: “Deze wedstrijd had 
eigenlijk geen verliezer”.

Luuk Lubberink
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ondanks de regen zit het weer niet tegen
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Heel charmant Beetje charmant Helemaal niet charmant

‘Gazellige’ boel Foxtrots Voorproefje Oktoberfest

De jeugd DTK is begonnen! 
De eerste deelnemers zijn om 10:15 uur aan-
wezig op Tennis&Padel Colmschate om hun 
eerste wedstrijd van de Deventer Jeugd Tennis-
kampioenschappen te spelen. Een aantal kin-
deren komt zich met een grote glimlach aan-
melden, maar er zijn ook jeugdspelers waarbij 
je gezonde wedstrijdspanning merkt. Er wordt 
vandaag gespeeld in de categorieën groen en 
junioren. Zelfs op de vroege ochtend zijn er al 
veel toeschouwers aanwezig om de kinderen 
aan te moedigen. Om 11:15 uur komen de eer-
ste kinderen met opgeheven hoofd weer van de 
baan af. Na iedere wedstrijd krijgt iedereen een 
muntje waar ze een ijsje mee kunnen halen. 
De laatste ronde is om 15:30 uur. Het is een 
prachtig begin van een goede week!

Joost van Borselen


