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Slechtste
smoes ever!
Doe je als organisatie zo je best om het koppel 
Lex Hesp en Jonathan de Boer mee te laten 
doen aan het DTK. Het dubbelkoppel werd zelfs 
lid bij een Deventer Tennisvereniging om maar 
mee te kunnen doen aan ons evenement. Al-
lemaal gelukt en de boys schrijven vervolgens in 
voor 2 onderdelen. De HD 6 en HD 7. Nu werden 
ze vrij kansloos in de HD 6 verslagen en moes-
ten woensdagavond nog 1 potje om des keizers 
baard spelen. Krijgen we toch een bericht van 
Jonathan dat de wedstrijd niet door kon gaan 
en dat ze een walk over gaven. Vriendelijk ge-
vraagd naar de reden gaf Jonathan te kennen 
dat hij geen oppas voor zijn hond kon vinden.   
Verbijstering bij de organisatie als hij ook nog 
te kennen gaf dat zijn broer wel in zijn plaats 
kon spelen. Dan snap je het niet helemaal. Wij 
gaven nog als optie dat als zijn broer voor hem 
zou spelen die ook wel op de hond zou kunnen 
passen. In ieder geval vervelend voor de tegen-
standers die we weer moesten afbellen. Niet 
sportief. Het gaat toch ook om het tennisplezier 
en niet alleen om de titel toch? Hopelijk dat ze in 
de HD 7 wel gewoon hun potjes gaan spelen en 
dat de hond komt kijken naar de finale!

De Kleine Schaars dynasty
onder aanvoering van oma 
supporten breurs Peter en 
Paul. Oma oogt fitter dan haar
kleindochter Michelle.

Ballenjongens van de VIP’s rusten uit op de supergezellige 
entree van tennispark de Schapekolk.

Edwin dan den Vijver 
heeft het mooi voor 
elkaar. Hij heeft kaar-
ten voor de feestavond 
besteld bij Martin 
Bolderman. Mailtjes 
gestuurd. Geld over-
gemaakt. Hij helemaal 
blij!! Komt hij erachter 
dat de toegang gewoon 
gratis is. #prank
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Corry bijkans 
doodgeknuffeld 
door enthousiaste 
deelneemster aan 
de 55+ en 65+.

Match of the day
Kraker op TPC: Thelosen vs. Cremers

Wat een lekker sfeertje op het finalepark van 
het DTK. Een park dat duidelijk meegegaan is 
met de tijd, met aan de ene kant volop reuring 
rondom de padelbanen met een drukbezochte 
toss-avond en aan de andere kant bezette ten-
nisbanen met schitterende potjes van het DTK. 
Waarbij ook het potje Thieme Thelosen versus 
Ruben Cremers op het programma stond.

Twee jongens die we niet zo heel vaak in actie 
hebben gezien in Deventer. Thieme omdat hij 
de afgelopen jaren vooral ook Nederlandse 
(ranking)toernooien speelde en Ruben omdat 

hij nog niet zo heel lang onderdeel is van de Deventer tennisfamilie. 
Des te mooier dat ze nu tegenover elkaar stonden. 

Ruben speelt sinds dit jaar bij Drijver’s TC. Daar zit wel een leuk verhaal 
achter. Hij speelde in Nijmegen, verhuisde naar Twello (kan gebeuren) 
en vervolgens naar Diepenveen. Speelde in Nijmegen al met zijn maatje 
Frank Nij Bijvank. Die eveneens naar Diepenveen verhuisde. Ze werken 
beiden in het Deventer Ziekenhuis en spelen nu samen bij Drijver’s TC. 
In het 1e team Heren op zaterdag dat Topklasse speelde, want wat blijkt: 
ze kunnen een heel aardig balletje meppen. Nu voor het eerst actief 
tijdens het DTK, en toevallig een weekje vrij dus alle focus op tennis. 
Nou ja, er moet ook wat geschilderd worden in en rond het huis, maar 
daarna echt de focus op tennis.

En dan Thieme. Trainde tot een a twee jaar geleden heel intensief onder 
de vlag van Huib Troost (die bijv. eerder ook Thiemo de Bakker coachte). 
Afgelopen jaar trainde hij beduidend minder maar kwam alsnog uit in de 
Hoofdklasse Heren op zondag bij ELTV in Eindhoven. De motivatie voor 
tennis is even wat minder, onderzoekt nu ook andere sporten en maakt 
dit seizoen zijn opwachting in een vriendenteam van voetbalclub ABS 
Bathmen. Maar is wel gretig om deze week nog eens zijn tenniskunsten 
te vertonen. Met een potje op kunstgras waar hij als speler ooit zijn eer-
ste toernooitje won. 

En dat dat kunstgras hem nog steeds vertrouwd was, dat was wel te 
zien. Even wennen voor beide mannen maar daarna kon het publiek ge-
nieten van twee spelers die aan elkaar gewaagd waren. Ruben die graag 
wat meer het initiatief nam en Thieme die met spinforehands en een 
ferme backhand die druk pareerde. En dat deed hij niet onverdienste-
lijk. Met 6-3 6-4 was hij net te sterk voor Ruben. 

Thieme zien we terug tegen de 1e geplaatste speler Noah ten Veen. 
En voor Ruben geldt dat het allemaal onderdeel is van het project 
2023. Wie weet zien we hem dan weer!  
(Bas van der Linden)

Permanentje 
totaal mislukt.
Bloemencorso 
is al afgelopen 
dames.

Deze wedstrijd had zo te zien nog een behoorlijk 
zware nasleep.

Je zult Mark Zoetbrood 
niet snel op 
lijnoverschreidend 
gedrag betrappen.

Na een tennisarm nu ook 
last van een waterzak.
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Helder in zicht

www.sportverlichting.com

Sponsor 
Foxwild

Onze René Fox, al jarenlang trouwe 
sponsor van het DTK. Met zijn Schildersbedrijf 
Fox voorziet hij en zijn collega’s menig gebouw 
in en rondom Deventer van een likje verf. En op 
alles wat hij doet geeft hij gewoon 3 jaar garantie. 

Is dat even service? 
Deze vakman is ook al 
jaren lid bij zijn cluppie 
Drijver’s. Soms durft hij 
het aan om een toernooi-
tje mee te doen met zijn 
dochter. Dit jaar de DTK dan? 
Helaas. Meneer is op vakantie. 
Even opladen. Vanaf volgende 
week zien we onze Picasso weer 
door heel Deventer crossen en 
maakt hij met zijn kwast de hui-
zen van binnen en buiten een stukje 
mooier. 

Daar word je toch foxwild van?

www.soundwave.nu

Let op: voor alle tennissende jeugd in Deventer
Maak kennis met cluboverstijgend trainen. 
Voor iedereen die wil en kan!
 

Zaterdag 27 augustus 
Locatie: 
Tennis & Padel Colmschate
Tijd: 09:00u - 10:00u
Onder begeleiding van: 
Richard van House of Tennis

Cluboverstijgend trainen
Jacco Eltingh schetste het al 
eens mooi: een groot aantal 
gelijkgezinde kinderen is het 
meest niveauverhogende middel. 
Iets dat opgaat voor alle niveaus. 
En daar geloven we als Deventer 
Tennis in. Daarom organiseren we 
in Deventer, met de verschillende 
tennisverenigingen, voor gemo-
tiveerde kinderen tennislessen 
aanvullend op het programma van 
de club. Cluboverstijgend trainen 
noemen we dat. Doe ook mee en 
kom kennismaken zaterdag!

IJSKONIJNEN


