
ABC Badkamers
Als je in Deventer woont, dan is de kans groot dat Han Rouw 
je een badkamer heeft verkocht. Menig tennisser is bij ABC 
Badkamers over de vloer geweest om een droombadkamer te 
vinden voor hun stekkie. Van 3D tekening naar realisatie, het kan 
allemaal in de showroom aan de Stockholmstraat 2 in Deventer. 
Han krijgt dit jaar een koude douche, want hij staat zowaar een 
keer niet in de finale. Ach ja, gelukkig kan je bij ABC ook een warme 
douche halen!

Mark Optiek
Uit! Nee, de bal was in! Discussie. Dan maar een let. Herkenbaar? Ge-
beurt dat iets te vaak? Dan is het wellicht tijd voor een bril. Of lenzen. Maar 
laat je eerst eens adviseren door Joost Bon van Mark Optiek. De opticien is 
gevestigd in hartje Schalkhaar en staat garant voor persoonlijke aandacht, 
uitstekende service en kwaliteit. Heb je tijdens je wedstrijd last van de zon? 
Ook voor zonnebrillen kan je bij Joost terecht.

Sponsoren 
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gefascineerd door?

Helaas staan we, het gevreesde duo Bas (TC Colmschate) en Roel (Drijver’s TC), 
dit jaar niet in de finales. Wat dat betreft zit er meer groei en ontwikkeling in 
ons bedrijf Parantion. 

Twee superleuke vacatures
En we groeien stevig door, ook in het buitenland. Vanwege de groei hebben we 
nu twee vacatures. Parantion is een jong, snelgroeiend en innovatief bedrijf met 
zo’n 35 medewerkers, dat slimme software en apps maakt voor onderwijs in 
zorg. Er wordt bij Parantion best hard gewerkt, maar we zijn ook goed in ‘hard’ 
ontspannen.

Eén vacature voor een enthousiaste sales duizendpoot in ons salesteam en 
iemand die ons support team customer care komt versterken op de helpdesk.
Rooftop-bar als kantoor in 
het Deventer havenkwartier
Begin volgend jaar verhuizen 
naar ons eigen nieuwe pand 
in het havenkwartier. Een 
ontmoetingsplek die meer 
weg heeft van een grand-
café dan een kantoor. Lijkt 
je dat wat? Kijk dan snel op 
Parantion.nl  of mail HRM@
parantion.nl en wie weet: tot 
gauw!

Parantion zoekt jou... 

Gefascineerd waren we getuige van de clasch 
tussen Jasper Buisman en Levien Rademaker. 
Levien stond comfortabel met 5-2 voor in de 2e 
set. Toen kwam de ommekeer. Jasper rechte 
zijn rug en kwam fenomenaal terug in de wed-
strijd. Vlak voor het einde kreeg Jasper kramp 
en een dramatisch einde lag in het verschiet. 
Gelukkig door medische hulp kon hij verder en 
wist de partij te winnen. Fascinerend!

Dan maar een andere ‘sport’…
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DEVENTER TENNIS
KAMPIOENSCHAPPEN

Gert van Keulen autobedrijf
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Alles voor een glimlach

Zaterdag
35+ finales 15.00 uur
Gezellige avond met live muziek

Zondag
Open 17+ finales 10.30 uur
Sponsorborrel 14.30 uur 



meedoen is belangrijker

dan winnen

We hebben deze week in de rubriek Meedoen is 
belangrijker dan winnen mooie verhalen mogen op-
tekenen van de verliezers die toch winnaars bleken, 
want meedoen aan het DTK is natuurlijk al gewoon 
winst. Maar wie zeker ook meegedaan hebben deze 
week, totaal onbaatzuchtig, niet op zoek naar roem 
en glorie zijn natuurlijk onze trouwe supporters. 
Elke avond van de week door weer en wind waren 
ze op de deelnemende tennisparken te vinden. Aan-
dachtig de wedstrijden volgend, fanatiek waar nodig 
om hun favoriet naar de overwinning te dirigeren en 
altijd gezellig en goed gehumeurd. Kortom het DTK 
kan niet zonder zijn supporters en de supporters 
kunnen niet zonder het DTK.

Match of the Day

Familie onderonsje 
Kijk, het zit dus zo. Je hebt 3 leuke meiden, zussen ook, de meiden 
Witteveen, tennissen allemaal, met hun roots in Bathmen, wonen nu 
allemaal op de Vijfhoek, op nog geen 2 straten van elkaar. Zien elkaar 
veel, doen leuke dingen met elkaar. En daaromheen hangen dan weer 3 
jongens, leuke gasten ook, en die setjes doen allemaal veel met elkaar, 
maar die jongens dan ook weer onderling, voetbalden in 1 team, zitten 
nu weer bij elkaar in het tennis competitieteam bij TCC. En 2 van die 3 
mannen, die moesten nu tegen elkaar, Lars Hendrikx vs Jan-Willem 
Nijenkamp, in de hoogste categorie van de herenenkel. En als je dan 
denkt: ‘Wat hebben die jongens nou nog niet met elkaar gedaan’? Nou, 
een potje tegen elkaar spelen in een officieel toernooi dus. Iets nieuws 
voor de mannen. Elke week wordt er wel fijn met elkaar getraind met 
elkaar maar dit was dus wel andere koek. Het was al dagen onrustig in 
de gezamenlijke appgroepjes en er was heel wat publiek op de been. 
Een potje op baan 1 van TC Colmschate - waar sowieso heel wat leuke 
potjes stonden - dat zeker de moeite waard was. 

Ze kregen nieuwe ballen mee de baan op en Jan-Willem kon niet 
verbergen dat hij daar wel mee in zijn nopjes was. Een service als hij 
heeft en dan nieuwe ballen, dat is niet verkeerd moet hij gedacht heb-
ben. En dat was te zien. Die zaten er direct lekker op en daarmee was 
de toon gezet. Lars liet zich niet kennen en wist in zijn servicegames 
Jan-Willem mooi de hoeken in te sturen. Het ging gelijk op. Een enkele 
break in de eerste set op 3-2 maakte dat Jan-Willem de eerste set won. 
In de tweede set werden er minder foutjes gemaakt, lange games ook 
en beide spelers hadden meerdere kansen om elkaar te breaken. Waar 
het Lars niet lukte om er daar een van te verzilveren, deed Jan-Willem 
dat twee keer wel en wist ook die set naar zich toe te trekken met 6-3. 

Jan-Willem stoomt door naar de halve finale op zaterdag tegen Peter 
Everink (13.30u op Colmschate). Maar niet getreurd, Lars richt nu zijn 
pijlen volledig op de HD4 en is nog twee keer te bewonderen in het 
weekend rond het middaguur op de Schapekolk. 

Uw razende reporter 
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Helder in zicht
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Als ze thuis nou ook eens zouden luisteren...

WINNAARS AUTO 
droppakket

Anneloes Olthof - Als een spekkie 
achter het hekkie

Annemieke Klavers - Maar ja maar ja

Renilde De Zeeuw - Op naar de 1e 
wedstrijd jeugd DTK

Roy Bultink
Véroline zoekt 
zichzelf in 
het krantje

Stijlvol

Gezellig met je vrienden tennis kijken Dramaqueen

Tot straks...
We zijn weer blij dat we er 
bij zijn. We mogen deze hele 
week de catering verzorgen 
op de Schapekolk.
Vanaf vanmiddag openen wij 
het foodplein waar u kunt ge-
nieten van lekkere vers 
bereide gerechten en verfris-
sende drankjes.

U kunt met muntjes betalen. 
Heel veel plezier namens 
team Hof van Salland


