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DTK

De barbeque werd mede mogelijk gemaakt door de 
broers Voortman van Lanco Mode in Schalkhaar.
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Dan is het woensdagavond, rond middernacht, 
komt Marcel Voortman van de baan gelopen. 
Even een drankje met de tegenstander en ver-
volgens op huus an. Helemaal in z’n nopjes loopt 
Marcel de parkeerplaats van TP Colmschate op, 
want deze bikerboy heeft namelijk net 3 weken 
geleden een nieuwe motorscooter gekocht. Een 
echte Italiaanse Vespa. Komt ‘ie bij zijn scooter 
aan, ligt er een fiets op. Catastrofe. Hoe dan? 
Wie doet nou zoiets? Nou…. helemaal niemand. 
Een snuggere Henkie, genaamd Jaap Korving, 
had zijn fiets met kettingslot namelijk aan het 
toegangshek vastgemaakt. En tja, dit hek schuift 
automatisch dicht om middernacht. Dus daar 
ging het fietsie aan de ketting. Van links naar 
rechts. Eindstation: Bovenop de scooter van 
Marcel. Krasje, deukje, zonde. Dat wordt dan 
maar op de benenwagen naar de feestavond.

Alijd Wever en Christel 
Schneider zien er ondanks 
hun nederlaag in de 
dames dubbel piekfijn uit.
Benieuwd wat deze 
teigertjes op de feest-
avond aan verpletterende 
outfit zullen showen. 
#volverwachting

In schril contrast met de knappe dames op bovenstaande foto 
lopen Marco en Paul zich het vuur uit de sloffen om het DTK 
soepel te laten verlopen. Hoog tijd dus om de voetjes wat lucht 
te geven zodat ze samen met Martin, Bas, Joost, Sophie, Milou, 
Hanneke, Hetty, Manon, Michelle en Sander er voor gaan zorgen 
dat het een onvergetelijk finaleweekend gaat worden.

Even
Apeldoorn 
bellen...
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21:43 > Het is zover! 

Op baan 5 van Park Braband gaat 
de damesdubbel tussen Emma 
Ebenau & Lisan Overdijk en Jantine 
Beijerman & Karin Overmars van 
start. Dit is niet zomaar een wed-
strijd, het is een V.I.P. wedstrijd, 
waarbij de dames worden voorzien 
van ballenjongens Riva, Toby, Teun 
en Maurits tijdens de wedstrijd! 
Lisan noemde het van tevoren al 
en once in a lifetime experience! 

Een zenuwslopende eerste set, waarbij de stand gelijk opgaat! Uitein-
delijk trekken Jantine & Karin aan het langste eind met 6-4. Zij starten 
de eerste set ook sterk met een break. Waar het in de eerste set soms 
nog even wennen was aan het hebben van ballenjongens, merkte je in 
de tweede set dat de dames er helemaal aan gewend zijn! De tweede 
set is net zo spannend als de eerste, waarbij het weer ontzettend gelijk 
opgaat. En ja hoor.. ook deze set gaat met 6-4 de kant op van Jantine & 
Karin. 

De dames hebben er een erg leuke wedstrijd van gemaakt en de 
ballenjongens mogen trots zijn op hun inzet! Al met al een geslaagde 
match of the day. (Tekst: Joost van Borselen)

Hangjeugd maakt DLTC onveilig.

The Spicy  Girls.

Dierenvriend Martin 
(Gaus) Bolderman 
geeft puppytraining. 

Match of the day VIPS’s

Bord voor je kop.

P
Tijdens het finaleweekend is het natuur-
lijk verstandig om op de fiets te komen.
Je kunt je fiets of auto op onderstaande 
lokatie parkeren. LET OP: Niet parkeren 
op het park zelf.
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around the world party
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Helder in zicht
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Sponsor 
Mark Optiek

In de tenniswereld kennen we Joost Bon als 
fanatieke tennisser bij TC Park Braband. Maar de 
andere helft van Deventer kent Joost als dé brillen-
specialist. In 2011 heeft Joost namelijk de zaak Mark 
Optiek overgenomen van zijn neef. Met zijn diploma in 

de pocket als opticiën is 
Joost een echt vakman te 
noemen. In zijn winkel in 
Schalkhaar is professionele 
oogmeetapparatuur aanwezig 
evenals een ruim assortiment 
brillen en lenzen. Vraag je je af 
waarom je die bal telkens uitgeeft 
terwijl deze toch écht in is, loop dan 
even langs bij Joost om je ogen te 
laten controleren.

www.soundwave.nu

BROER TEGEN ZUS

De strijd barst los in de familie Rigter. 
Terwijl  broer Victor staat te strijden in 
de groene categorie, is het vandaag de 
beurt aan Justijn en Teuntje. Bij aan-
komst voelen wij de spanning al. Teuntje 
is lekker spelletjes aan het spelen met 
de jongens van Sportbedrijf Deventer 
terwijl Justijn rondjes over het park loopt 
met zijn racket al in zijn handen. 
En dan eindelijk, het is 11:15 uur. Ze 
gaan de baan op! Moeder Femke helpt 
met tellen en de wedstrijd is begonnen. 
De twee maken er een heuse strijd van, 
waarbij de eerste game al 10 minuten 
duurt! Ondertussen kijkt Bas met de 
trainerspet naar de wedstrijd. 
Na een ongelofelijke wedstrijd van meer 
dan een half uur, heeft Teuntje de wed-
strijd met 4-2 gewonnen. Sportief als 
ze zijn, schudden ze elkaar na afloop 
vriendelijk de hand en is de sfeer nog erg 
goed in huize Rigter.

Wij hebben genoten! 
Bas, Joost, Sophie en Milou

P
Auto’s en fietsen
parkeren op het 

terrein tegenover 
PW Janssen

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


