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Petje af voor TC Bathmen
Vrolijke start jubileum-editie DTK
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Mannengriep
Ik wil u waarschuwen. Als u een dezer dagen bij Drijver’s TC moet 
spelen (mijn cluppie) en de verenigingsvlag hangt daar op z’n kop in 
de mast, dan is dat niet toevallig. En als zaterdagavond de toegangs-
wegen naar finalepark Tennis & Padel Colmschate zijn geblokkeerd 
met brandende stapels tennisballen en DTK-krantjes, dan excuseer 
ik mij daar nu alvast voor.
Ik ben in een opstandige bui en ik voorspel u vast dat mijn humeur 
er per speeldag van de vijftigste DTK niet beter op gaat worden.
Het zit zo: ik doe niet mee. Het is beslist niet interessant om de 
oorzaken in detail te gaan mansplainen, maar het geval is: ik ben 
sinds de competitie een beetje tennismoe. Niks ernstigs, maar het 
heilige vuur sputterde bij mij op standje-waakvlam.
Dat uitte zich in opvallende symptomen. De meest bijzondere: ik ben 
een tennisschoen kwijt. De rechter, van mijn nieuwste paar. Nergens 
te vinden, geen idee hoe lang hij al kwijt is en waar hij kwijtgeraakt 
kan zijn. En misschien nog veel erger: ik mis ‘m niet eens echt. 
U denkt wellicht; schoen kwijt, kan gebeuren. Voor mij was dit het 
signaal: rock bottom.
Maar sinds een paar dagen wordt de vermoeidheidskwaal verdron-
gen door een veel ergere aandoening. FOMO, kent u dat?
Het begon op de dag dat ik terugkwam van vakantie. Een penetrante 
fruitgeur heette me vanaf de stofzuigerkast een warm welkom thuis. 
Terwijl ik omringd door fruitvliegjes kokhalzend het uit elkaar ge-
vallen kadaver van een vergeten toernooibanaan uit m’n tennistas 
schraapte, bedacht ik me: het wordt weer eens tijd een balletje te 
gaan slaan.
Intussen liep de inschrijving van de DTK vol en ik kon het toch niet 
laten dagelijks even naar ‘mijn’ categorieën te kijken. En tijdens het 
open toernooi van DLTC sloeg de FOMO definitief toe. 
Iemand herinnerde me langs de lijn aan de jubileumeditie van de 
DTK. “Het wordt een superweek. Dat je niet meedoet joh”, luidde zijn 
conclusie. “Als toeschouwer beleef je het toch altijd een stuk minder.”
Terwijl ik dat aanhoorde, keek ik het knallend volle park rond, zag ik 
voor me Luuk en Laurens op de baan losgaan en bedacht ik me: shit, 
dat wil ik toch ook?
Zodoende: einde tennismoeheid. Ik heb de zoekslag naar de rechter-
schoen hervat en moet toegeven: het was eigenlijk maar een slap 
mannengriepje.
FOMO, dát is pas een zware psychische aandoening. Fear Of Missing 
Out, zo luidt de volledige medische term. Linke soep.
Dus: mocht u iemand deze week, louter gekleed in de Drijvers-vlag 
en een linker Asics-schoen, een tennisbaan op zien 
rennen en raaskallend met een fakkel zien zwaai-
en, dan weet u vast: niks meer aan te redden. 
Dat ben ik en ik heb last van FOMO. 
De DTK-variant, die is het allerergst.

Roel van de Wiel

www.h4.nl

Nou, dat wordt nog wat deze 
week. Richard van den Berg zit er 
na een wedstrijd conditioneel al 
helemaal doorheen.

Deventer succes bij NK Senioren
Daar waar tennissend Deventer afgelopen week bijeen 
kwam tijdens het altijd gezellige Buitink Toernooi van 
DLTC, kwamen twee andere Deventer vedetten in actie 
tijdens de Nederlandse kampioenschappen voor senioren 
in Hilversum. Ed Sasker van Drijver’s TC speelde daar een 
single in de categorie HE 80 en in HD 60 bundelde hij zijn 
krachten met zijn maatje Erik Annega, ook van Drijver’s 
TC. Met geweldige resultaten! 
In de single werd Ed gekroond tot winnaar, waarbij hij in 
3 potjes slechts 6 games verloor. In de HD 60 schopten ze 
het samen in een schema van 16 tot de finale. Die ging in 
een mooie pot verloren tegen het eerste geplaatste kop-
pel, wat hun een mooie tweede plek opleverde. 
Gefeliciteerd Ed en Erik, heel knap gedaan! Beiden komen 
ze ook weer in actie tijdens het DTK, samen in de HD 4 en 
afzonderlijk in de HE B. Succes! 

Roddel & achterklap 
Bloeit hier wat moois op 
tijdens het toenooi van 
DLTC of houden we dit 
nog even onder de pet?
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Niet te missen, die DTK-Caps van 
Autobedrijf Gert van Keulen, prachtig 
geproduceerd door Print4Textiel 
Stuur een foto met cap naar: 
communicatie@deventertennis.nl en 
maak kans op gratis muntjes voor de 
feestavond op zaterdag.

www.LancoMode.nl

Wat hou jij
onder de pet?

secondlifekeukenrenovatie.nl

De neuzen 
dezelfde 

En wie zit er weer op het terras....?

www.parantion.nl www.fokko-ontwerp.nl

Tennisser Michel 
van Velsen zorgt voor 
spanning en sensatie met 
zijn virtual reality machines van zijn bedrijf 
XtremeVR. Wil je dit ook beleven: 
06-22465710 / www.xtremevr.nl /
info@xtremevr.nl
 

WINNAARS

Het is je vast niet ontgaan dat het een bijzonder jaar is voor het DTK, het toernooi 
bestaat 50 jaar! Uniek in z’n opzet zorgt dit toernooi elk jaar weer voor een hoop ple-
zier, met voor ieder wat wils. Speciaal voor deze jubileumeditie is er lekker uitgepakt. 
Met een week boordevol tennis & leuke activiteiten. Voor de jeugd zijn er bijvoorbeeld 
heuse dagkampdagen in samenwerking met Sportbedrijf Deventer, 3 dagen met 
allerlei leuke spelletjes op en rond de baan. En voor volwassenen live muziek op 
vrijdagavond en zaterdag een ouderwetse feestavond. Voor sponsoren en oud 
organisatoren van het toernooi is er een receptie. En natuurlijk wordt er volop 
getennist om die mooie titel van Deventer Tenniskampioen(e). 
Deelnemers die zich voor 1 juli hebben ingeschreven maakten kans op een luxe VIP 
arrangement. Als Very Important Player geniet je dan van allerlei exclusieve acties. 
Een ballenjongen of -meisje op de baan, muntjes voor de feestavond en een apart VIP 
ontvangst op diezelfde feestavond met 3 van je beste tennisvrienden. 
Het zal je maar gebeuren. En de winnaars 
maken we nu bekend! Gefeliciteerd: 

• Emma Ebenau
• Jet Berentsen
• Laurens Bokhout
• Willem Pikkerij
• Maurits Steringa

Eén en al vrolijkheid 
tijdens de planning 
van de wedstrijden. 
Dat zal nog wel an-
ders worden deze 
week als de verzoek-
jes binnenstromen. 

Auto’s, campers, bitterballen... Handel is handel!
Wij kijken naar het tasje 
hoor. #metoo.

Overmatig gebruik 
zonnebank. Torteldruifjes.

Blij ondanks dubbel 
met Rob Kappert.
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Helder in zicht

www.sportverlichting.com

Sponsoren 

EVENEMENTEN KALENDER DTK

Zaterdag 27 augustus
10:00	 17+
	 Diverse	parken
10:00	 Finales jeugd
	 TPC	Colmschate
14:00	 Finales 35+	
	 TPC	Colmschate
19:00	 Prijsuitreiking 35+ 
 & FEESTAVOND	
	 TPC	Colmschate

Zondag 28 augustus
10:00	 Finales 17+
	 TPC	Colmschate
16:00	 Prijsuitreiking 17+ 
 & Afsluiting DTK
	 TPC	Colmschate

Maandag 22 augustus
10:00	 Start DTK 55+ / 65+
	 TC	Park	Braband
18:30	 Start DTK 17+
	 Diverse	parken

Dinsdag 23 augustus
10:00	 55+ / 65+
	 DLTC
18:30	 17+ / 35+
	 Diverse	parken

Woensdag 24 augustus
10:00	 Start DTK Jeugd + 
 dagkamp
	 TPC	Colmschate
10:00	 55+ / 65+
	 TC	Bathmen
12:00	 Opening tennismuur
	 TPC	Colmschate
18:30	 17+ / 35+
	 Diverse	parken

Donderdag 25 augustus
10:00	 Jeugd + dagkamp
	 DLTC
10:00	 Finales 55+ / 65+
	 TPC	Colmschate
16:00	 Prijsuitreiking & BBQ 
 55+ / 65+	
	 TPC	Colmschate
18:30	 17+ / 35+
	 Diverse	parken

Vrijdag 26 augustus
10:00	 Jeugd + dagkamp
	 TPC	Colmschate
16:30	 Receptie + 
 sponsorborrel
	 TPC	Colmschate
18:30	 17+ / 35+
	 Diverse	parken
20:00	 Live muziek
	 TPC	Colmschate

Al 50 jaar lang is het DTK een begrip in onze mooie stad. Maar 
naast het DTK telt onze Hanzestad ook een aantal mooie bedrijven 
die de tennissport een warm hart toedragen. Zo heeft Autobedrijf 
Gert van Keulen vorig jaar een meerjarig hoofdsponsorschap 
afgesloten. Hierdoor loopt (financieel) het toernooi op wieltjes. 
Maar wat dacht je van Kusters Installatietechniek? Al heel wat 
jaartjes zorgt hij dat menig Deventenaar er warmpjes bij zit in de 
winter. En ken je Schildersbedrijf Fox nog? De witte muren van 
je huis, daar weet René wel raad mee. En dan heb je nog die twee 
gasten van Parantion. Op de tennisbaan knettergek, maar Roel 
en Bas hebben toch maar een mooi bedrijf neergezet wat groeit 
als kool. En wanneer er een feestje is, dan moet je Stefan van 
Soundwave hebben. Hij zorgt voor al het licht en geluid. En wil je 
er op dat feestje goed bijlopen? Dan kan Patrick van Print4Textiel 
ervoor zorgen dat je kleding in de juiste kleuren zijn én dan ook 
nog voorzien van teksten en logo’s. En sla je deze week je racket 
kapot? Loop dan even binnen bij Sport 2000 Buitink voor nieuw 
tennismateriaal. En mocht je deze week de ballen niet meer goed 
zien, vlieg dan even naar Mark Optiek voor een (zonne-)bril. 
Honger? Dan moet je toch echt even naar Hof van Salland voor 
een heerlijke daghap. En loop dan gelijk even door naar 

Proef! Diepenveen voor een heerlijk 
flesje wijn. En vervolgens zorgt Mevrouw 
Noot voor een lekker nootje bij dat wijntje. 
Toch zin om zelf te koken in je eigen keu-
ken? Ga dan eens voor een nieuwe look in 
je keuken via Second Life Keukenrenovatie. 
En als je die nieuwe look voor jezelf nodig hebt, 
loop dan even binnen bij Lanco Mode. Als je dan 
toch zo goed bezig bent met je nieuwe look, kijk 
dan gelijk even naar je website. Frans en Ivo van 
De Online Zaak toveren je website of webshop zo 
om naar een fris en modern ontwerp. Wat dacht je 
van dit krantje? Van oudsher al gesponsord door 
H4 lease. Martin van Sportverlichting.com en Paul van 
Hanzestad.nl zijn dagelijks samen met Fokko Ontwerp 
weer druk bezig om dit krantje te ontwerpen. En zodra het 
ontwerp klaar is, dan gaat onze trouwe sponsor Multicopy 
Deventer ze weer fijn drukken.

Alle sponsoren: BEDANKT voor jullie bijdrage om van ons 
DTK weer een succes te maken.

www.soundwave.nu


