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DTK

Super COOL begin voor de Jeugd
Vandaag is het dan eindelijk de beurt aan de jeugd om 
te schitteren. De jonge talenten stonden om 10.00 uur 
al te popelen om de baan op te gaan. Voorafgaand aan 
de wedstrijden zijn onze Bas, Joost, Milou en Sophie 
(de jongste telgen van de DTK-organisatie), druk bezig 
geweest met het op touw zetten van het jeugd-DTK. 
Niet alleen hebben ze alle wedstrijden gepland, maar 
er zijn dit jaar ook heuse dagkampen erbij gekomen. 
In samenwerking met Sportbedrijf Deventer kan alle 
jeugd een hele dag aan allerlei activiteiten meedoen. 
En iedereen is welkom, dus een mooie gelegenheid 
om kennis te maken met tennis. Dus hierbij gelijk een 
oproep aan alle ouders: wil je een dagje vrij? Drop dan 
je kind de komende dagen op een dagkamp! Kind blij, 
papa en mama blij. Morgen is het dagkamp op DLTC en 
vrijdag op TPC Colmschate.
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Een avondje vol dramatiek en hectiek voor de 
familie Olthof. Anneloes moest vol aan de bak. 
Eerst een singeltje spelen die helaas nipt werd 
verloren van Karlijn Brands. En daarna met 
Remco Wilderink een dubbel tegen een sterk 
koppel Steven de Wildt en Esya Belinfante. Ook 
dat potje ging helaas verloren. En tot overmaat 
van ramp kreeg Anneloes ook nog last van haar 
schouder en moest ze met veel pijn spelen. 
Ondertussen moest moeder Judith de hond in 
bedwang houden. Beer (ja zo heet hij) was het 
allemaal niet eens met de gang van zaken en 
gaf iedereen die langs kwam een grauw en een 
grom. Judith weer helemaal in de stress, want 
ja zo’n agressieve hond wil je niet langs de kant 
hebben. Kortom: Het was me allemaal weer 
volop dramatiek. Meteen na haar wedstrijd ging 
Anneloes naar de partner van Esya die fystio-
therapeut is om snel een behandeling voor haar 
pijnlijke schouder te krijgen. Wel sportief van 
Esya dat ze haar man daarvoor leent. Als we 
daar maar geen proat van krijgen….

Ja, die Hanneke en Hetty zitten gewoon elke avond tot na 
middernacht alle wedstrijden te plannen, verzoekjes te ho-
noreren en te zorgen dat het toernooi vlekkeloos verloopt. 
Maar met een klein drankje en bemoedigende blikken van 
de deelnemende tennissers gaat het allemaal goed komen. 
Hulde dames.

Je hebt bardiensten en bardiensten. Maar deze twee toppers 
van Park Braband krijg je er niet onder. Wat een energie en 
enthousiasme. We zijn er blij mee en het draagt zeker bij aan 
het succes van het DTK.

Je komt om half een op 
woensdagmorgen van de 
baan af. Voor Joost Brands 
en Danny Hollering geen 
probleem. Gewoon derde 
setje tie-break winnen van 
Bernard van Welij en Jesse 
Zwiers. Daarna lekker aan 
het bier en nagenieten. En 
gezond weer op….
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We willen Hans Brouwer bedanken voor zijn bijdrage als 
DTK-fotograaf deze week. (inzet: Frank Groeneweg)

Bij Hoevelaken rechtsaf.

tuesday Snapshots

Match of the day
De match of the day is vandaag 
een 55+ wedstrijd tussen een 
gerenomeerd Drijver’s koppel 
Carla Tieks / Trees van de Vegt 
en het TPC koppel Kay Ruygrok 
/ Gita van de Zouwen. Kay heeft 
de tennisbeginselen in Afrika ge-
leerd en doet voor het eerst mee 
aan de DTK. Trees daarintegen 
denkt dat ze van de 50 keer DTK 
er zeker 40 heeft meegedaan.

Na het inspelen en het vullen van de waterzakken kan de wed-
strijd beginnen. Inmiddels is het warmste gedeelte van de dag 
achter de rug en steekt er soms een verkoelend windje op. Het 
eerste punt van de wedstrijd is voor de TPC dames, echter de 
eerste game ging toch naar Carla en Trees. Tot aan het einde 
van de set worden de punten goed verdeeld en zijn er span-
nende en lange rally’s te zien. De Drijver’s dames trokken uit-

eindelijk aan het langste eind en pakten de eerste set. Nog 1 
set de tijd voor TPC om Carla en Trees van een overwinning 
af te houden. Voortvarend gingen Kay en Gita van start en 
kwamen op een 4 - 2 voorsprong, gingen door en wonnen 
de 2e set. De beslissende super tie-break kan beginnen. 
Deze werd na een verrassende inhaalrace gewonnen door 
Trees en Carla. Een leuke wedstrijd om te kijken en match 
of the day waardig. (tekst: Marco Hetjes)

Skatties! Concentratione.

Strijdmakkers. Waar blijft nou die thee?

Hooligans! Net een echt paar.
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Helder in zicht
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Sponsor EVENEMENTEN 
KALENDER DTKNiet alleen het DTK is al 50 jaar een 

begrip in Deventer, SPORT 2000 BUITINK 
DEVENTER ook! Onze Rob Peters, die trouwens 
een prima balletje kan slaan, is al jaren het ge-
zicht van de allround sportzaak op Winkelcentrum 
Colmschate. In 2019 heeft de winkel een complete 
metamorfose ondergaan waardoor er een ruim 
assortiment gecombineerd met een fijne ambiance is 

ontstaan. Kom 
dus zeker een 
kijkje nemen en 
laat je inspireren 
door de nieuwste 
(tennis-)trends.

Rob en zijn team staan 
voor je klaar!
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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

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

V.I.P.
De winnaar van het 
VIP-arrangement 
Laurens Bokhout 
kreeg in zijn single 
tegen Erik Annega 
een royal treat-
ment. Maar liefst 
4 ballenjongens 
zorgden ervoor dat 
er geen overtollige 
energie werd ver-
spilt. Mede hierdoor 
kon Laurens het 
potje winnen en 
voelde hij zich een 
echte prof.


