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DTK

Driehonderdvijfenzestig dagen per jaar maal vijftig jaar is achtienduizendtweehonderdvijftig dagen, minus vijftig maal driehon-
derdzevenenvijftig dagen dat er geen DTK is, is vierhonderd dagen DTK, minus acht dagen corona is driehondertweeenzeventig 

dagen plus een dag van deze editie is driehonderddrieenzeventig dagen DTK. Dat is meer dan één heel jaar DTK.

Welkom op de 374e dag van het DTK!
het was weer ouderwets gezellig

Oh ja, er werd ook 
nog getennist.
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Er was een hek tijdens de 65+ 
wedstrijd van Evert Berendsen. 
Dat hek ging niet aan de kant, 
maar Evert ook niet. Zieken-
huisbezoekje en een paar 
mooie hechtingen. Best wel 
stoer man!

Koen Kolkman staat er wat beteutert bij. Sander 
Struijk maakte gehakt van de titelaspiraties van 
Koen. 6-0 6-0 is toch echt geen uitslag om een DTK 
mee te beginnen. Sander, volgende keer iets meer 
mededogen graag.

Hans van Bremen had 
zich zo veel voorgesteld 
van het DTK, maar hij 
was iets te fanatiek tij-
dens het Drijver’s 
dubbeltoernooi en ging 
languit plat na het pro-
beren te halen van een 
onmogelijke bal.
Resultaat: Hele dikke 
knie en geen titel.

Willem Pikkerij kan het echt niet geloven dat hij het VIP 
arrangement heeft gewonnen. Dat wordt feesten zaterdag-
avond met z’n vrienden. Kom maar door met die muntjes!

Voorzitter TCP Henri en Dennis blijven maar vergaderen. 
Ze nemen de organisatie van het DTK wel heel erg serieus! 
Dat gaat me toch een feest worden. Hulde voor alle inzet!

Marry Poppins landt net 
naast de baan en zorgde 
zo onbedoeld voor wat 
schaduw tijdens deze 
bloedhete editie van het 
DTK.
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The boys are back in town

Lex Hesp en Jonathan den Boer komen eigenlijk helemaal niet uit 
Deventer, maar ze wilden zo graag meedoen aan dit fantastische 
evenement dat ze echt alles uit de kast hebben gehaald! Ze heb-
ben meerdere verenigingen benaderd voor een lidmaatschap en 
uiteindelijk onderdak gevonden bij de Schapekolk. Meedoen en 
dan meteen je eerste wedstrijd dik aan de broek krijgen met 6-0 
6-1.

Corry luidt de bel voor de 
55 en 65+ belhamels

Publiek grote winnaar op TC Bathmen

Jet en Sandra smeden 
een plan voor de 3e set.

Erwin van Oorspronk was voor 
ons op pad om verslag te doen 
van de match of the day. Op de 
baan vlak voor het clubhuis bij TC 
Bathmen maakten Jet Berendsen 
en Sandra Beij er een fantastisch 
spektakel van tegen Betsie Haf-
kamp en Lisette Lubben-Veldwijk. 
In een titanenstrijd gingen Betsie 
en Lisette er uiteindelijk met de 
winst vandoor. Betsie begon naar 
eigen zeggen wat stroef aan de 
wedstrijd, maar speelde vooral 
in de 2e set haar beste tennis. 
“Deze wedstrijd verdiende geen 
verliezer”, aldus de dames na de 
wedstrijd op het sfeervolle ter-
ras. “Soms zou je willen dat het 
een gelijkspel kan worden”. Het 
publiek bleef ruim 2 uur op het 
puntje van de stoel zitten en klap-
te de handen kapot na het laatste 
punt. 4-6 6-0 en 7-5. Direct na 
de wedstrijd stroomde het terras 
leeg en keerden de tennislief-
hebbers voldaan huiswaarts. Dit 
belooft nog heel wat voor de rest 
van de week!
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Helder in zicht
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Sponsor 

EVENEMENTEN KALENDER DTK

Zaterdag 27 augustus
09:00	 Finales jeugd
	 TPC	Colmschate
10:30	 17+
	 Diverse	parken
14:00	 Finales 35+	
	 TPC	Colmschate
19:00	 Prijsuitreiking 35+ 
 & FEESTAVOND	
	 TPC	Colmschate

Zondag 28 augustus
10:30	 Finales 17+
	 TPC	Colmschate
16:00	 Prijsuitreiking 17+ 
 & Afsluiting DTK
	 TPC	Colmschate

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

Ivo en Frans feliciteren de DTK-organisatie met de 50e 
editie. Dat het een mooie week mag worden. Ivo en Frans 
vormen bijna 20 jaar het dubbelteam 35+ van De Online 
Zaak. Aangevuld met andere spelers die kennis en kunde 
combineren voor jouw wensen op het gebied van WordPress, 
Woocommerce en op maat gemaakte software. Zoek je een 
optimale website of webshop om een goede slag te slaan? 
De Online Zaak is een internetbureau voor op maat gemaakte 
websites met het accent op functionaliteiten en met oog voor 

vormgeving. De Online Zaak realiseert 
webshops met het doel goede verkoop-
resultaten. Tot ons dienstenpakket horen 
ook hostingdiensten. 
Tevens leveren wij maatwerk webapplicaties 
afgestemd op jouw doelstellingen. De Online 
Zaak heeft in diverse branches websites en 
webshops gerealiseerd. Niet elke organisatie 
heeft de kennis in huis om zelf een website of 
webshop te ontwikkelen. 

Wij wensen alle spelers succes en veel speel-
plezier tijdens deze 50e editie van de DTK. 

www.soundwave.nu

Wedstijdleiding Park Braband 
houdt uitslagen niet onder de pet.

Stuur een foto met cap naar: 
communicatie@deventertennis.nl en 
maak kans op gratis muntjes voor 
de feestavond op zaterdag.

Wat hou jij
onder de pet?


