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Bobo’s vieren 50-jarig jubileum
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Oud Boerehofstee-leden vieren reünie 

De dames van de bardienst zijn klaar voor het 
finaleweekend

Wethouder Rob de Geest feliciteert DTK-oprichter 
Deventer Tennis Hans Schaap

Co
lu

m
n 

Bollen
Marco, de voorzitter van Deventer Tennis, vertelde 
gistermiddag tijdens de receptie van het 50-jarige DTK een 
mooie anekdote. Hij sprak over vroeger, toen toernooi.nl nog 
niet bestond, de planning van de DTK nog handmatig ging, de 
speelschema’s dagelijks op papier werden opgehangen en hij 
dagelijks naar de club fietste, daar ontdekte waar en tegen wie 
hij moest spelen en met een beetje pech binnen een halfuur 
naar een club aan de overkant van de stad moest fietsen. De 
goeie, ouwe tijd.
Zie je het ook voor je? Een jonge Marco, met z’n tennistas op 
de rug, fietsend door de gemeente Deventer. Met mijn meest 
nostalgische blik en een knik van herkenning applaudisseerde 
ik mee voor Marco’s trip to memory lane. Ik heb maar even 
verzwegen iets verderop, op de pop-up parkeerplaats aan de 
overkant van de weg, mijn tweewieler op de fietsendrager 
achterop de trekhaak van mijn auto stond. En dat ik diezelfde 
dag nog tegen een teammaatje had geroepen: “Ik ga toch 
niet op één avond twee keer naar Colmschate fietsen?” Het 
zou misschien wat lui kunnen overkomen. Maar laten we 
ook wel wezen. De DTK is een geweldig evenement, waar je 
graag aan deelneemt en/of je gezicht laat zien, maar je fietst 
je toch ook een ongeluk in zo’n week? En TPC Colmschate is 
een prachtige club in een keurige wijk, maar waarom ligt het 
allemaal in godsnaam zo ver van de bewoonde wereld af? 
 
Ik ben zelf naast tennisliefhebber ook een sportfietser-
in-ontwikkeling. Dat hoort bij de leeftijd. Wielrennen en 
MTB’en zijn immers – dat zie je pas als je op de weg naar je 
medestanders kijkt – best wel ouwelullensporten.  
Desalniettemin: ik voel me nog jong van geest en zit nog 
even speels op een fiets als toen ik 8 jaar was. Ik bedoel: 
elk fietsritje, of het nou op de MTB, racefiets of de gewone 
stadsfiets is, wordt ergens onderweg wel eventjes en ergens 
een spannende wielerkoers. Een ellenlang fietspad benader 
ik dan als een tijdrit, elk plaatsnaambordje is een prachtige 
sprintfinish en viaducten worden aangegrepen als Alpencol. 
Met dat ietwat infantiele inlevingsvermogen kun je zo’n DTK-
week prima vergelijken met een etappekoers als de Tour de 
France. Elke dag weer op de pedalen en hup naar de volgende 
club.  
 
Brengt mij tot een kort verslag van de etappe van gisteravond. 
Met een selectief kopgroepje koersten wij van DLTC naar 
Colmschate. Op de Col de Nico Bolkestein (het viaduct tussen 
ziekenhuis en Vijfhoek; een kuitenbijter) zette de voorste rijder 
stevig aan, maar toch kwamen we gezamenlijk boven. Na 
een vrij lange en uitgebreide ravitaillering (lees: bier drinken) 
bij TPC Colmschate, vervolgde de etappe over de Holterweg. 
De Alpe du Snipperling (de tunnel bij het Venenpark) bleek 
geen scherprechter, maar daarna werd het moordende 
tempo mijn medevluchters snel teveel. Solo 
kwam ik uiteindelijk boven op de top 
van de spoorbrug. Vandaag volgt de 
Koninginnerit. Ik overweeg in een 
bolletjestrui weer naar Colmschate 
te fietsen.

Roel van de Wiel
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Iets hoger, ietsje lager... jaaaaa lekker!

Indrinken voor de feestavond

Match of the day

VIP Willem Pikkerij

Reach out, I’ll be there

Zonder zege op 
baan zes

Soms heb je het idee dat er 
zaken spelen in het tennis 
waar je zelf geen invloed op 
hebt. Zon, wind, regen, de 
baansoort, de ballenkeuze 
etc. Het spelen op baan zes 
van DLTC brengt een vloek 
voor het duo Lennart Grave 
en Daniëlle IJsseldijk. Zij 
hebben nog nooit weten te 
winnen op deze baan en 
daar kwam vrijdagavond 
ook geen verandering in. 
Raimon Noslin en Wieke van 
der Arend waren sterker. 
Op het drukke terras werd 

de wedstrijd nog even kort nagesproken. Na een paar drankjes 
zakten bij Lennart de oogjes langzaam dicht. De gedachten 
dwaalden langzaam af naar betere tijden....DTK 2023! 
(Tekst: Erwin van Oorspronk)

Jochem van Niel komt niet door de auditie 
van ‘Holland’s got talent’, tot grote opluchting 
van het afwezige publiek



www.deventer.nlwww.dekaasbaas.nl www.hofvansalland.nlwww.hanzestad.nl

Helder in zicht
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Sponsoren 

Gisteravond stond het tennispark in 
Colmschate vol met alle bobo’s uit de Deventer 
tenniswereld. 50 jaar DTK, daar moet natuurlijk 
op gedronken worden. Speciaal voor deze receptie 
heeft De Online Zaak een mooie bijdrage gedaan, 

waardoor we extra 
konden uitpakken. En 
met de hapjes van Hof 
van Salland en de kaasjes 
van De Kaasbaas werden 
alle gasten voorzien van een 
goede bodem. Want dat was 
nodig, want iedereen ging even 
langs de wijnproeverij van Proef! 
Diepenveen. En terwijl onze voorzitter 
Marco Hetjes aan het speechen was, 
stond onze hoofdsponsor Gert van 
Keulen weer wat auto’s te verkopen. Want 
tja, handel is handel hè….

Wie is je favoriete trainer?
Bas Bierhof
 
Wie is je grote tennisvoorbeeld?
Nadal
 
Wie wordt volgens jou Deventer Tennis 
Kampioen?
Noah natuurlijk! Hij is mijn trainer.
 
Tegen wie speel je het liefst?
Melle Stappers
 
Wie is je meest gevreesde 
tegenstander?
Maurits Steringa, omdat hij goed kan 
aanvallen en heel snel is.
 
Wat is je beste slag?
Forehand, maar ik sla ook wel graag 
dubbele fouten.
 
Wat vond je van de DTK?
Ik vond het erg leuk en gezellig met 
mijn vrienden. Ik hoop alleen wel dat er 
volgend jaar meer inschrijvingen zijn bij 
de jeugd.

Wat is je naam en hoe oud ben je?
Riva Gulsen en ik ben 12 jaar.
 
Hoelang tennis je al en waarom ben je 
op tennis gegaan?
8 jaar lang en ik ben op tennis gegaan 
omdat mijn broer toen ook tenniste.
 
Waar tennis je?
DLTC, de leukste club van Deventer.
 
Welke onderdelen heb je meegespeeld?
Enkel en dubbel 11-14 en ik ben ook al 
drie keer ballenjongen geweest.
 
Wat vond je ervan om ballenjongen te 
zijn?
Ik had het nog nooit gedaan, maar ik 
vond het heel erg leuk.
 
Vertel eens wat over je leukste DTK 
wedstrijd! 
Dat was denk ik de dubbel met Melle 
tegen Benjamin en Joachim. De 
wedstrijd was erg spannend, maar 
ondanks dat bleven Melle en ik erg goed 
samenspelen.
 

Interview met Riva Gulsen

Spectaculaire opening feestweekend 
met tromgeroffel


