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Het laatste krantje, de afsluiting van een mooie week DTK. Gister de finales van de jeugd en 
de 35+, vandaag van de 17+. Afgelopen week hebben 486 deelnemers gestreden om de titel 
Deventer Tennis Kampioen. Dit jaar heeft Gert van Keulen zich verbonden aan ons DTK. Het 
gelijknamige autobedrijf in Bathmen is geen onbekende in de regio. Gert draagt namelijk de 
tennissport al jarenlang een warm hart toe. Des te leuker is het om een hoofdsponsor te 
hebben die zo betrokken is. En daarnaast is Gert ook nog eens een fanatiek tennisser. Dat 
heeft hij deze week wel bewezen. Ben je hoofdsponsor, sta je ook nog eens als prijswinnaar 
op het podium. Geen matchfixing maar pure strijdlust, passie en een goede service. Net als 
zijn bedrijf. Uit pure passie voor auto’s is deze ondernemer in 2004 zijn bedrijf gestart. De 
goede service is te wijden aan de gemoedelijkheid en betrouwbaarheid. Gert en zijn team 
doen wat ze zeggen en blinken uit in betaalbare auto’s van topkwaliteit. Specialist in alle 
merken. En sinds 2010 ook nog een compleet ingerichte werkplaats, voorzien van moderne 
apparatuur. Dus je kan je auto met een gerust hart voor reparatie en onderhoud naar dit 
gerenommeerde BOVAG-autobedrijf brengen. En we hebben leuk nieuws: Gert blijft volgend 
jaar ook hoofdsponsor! De 50e editie van het DTK gaan we groots aanpakken, we hebben er 
nu al zin in. En met zo’n enthousiaste hoofdsponsor gaat dat helemaal goed komen. Namens 
Gert en de gehele organisatie bedanken we iedereen voor de leuke week en tot volgend jaar!
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