
 

 

Najaarscompetitie 2022 

Yes, het is zover: de KNLTB Najaarscompetitie is weer begonnen. Na een zonnig 

toernooiseizoen kan je met je team de baan op om te strijden tegen teams van andere clubs 

en samen genieten van het competitieplezier. Deze zomer zijn we benaderd door de T.V. de 

Hoogkamp & OTV met de vraag of wij eventueel een team konden “ontvangen”. Met de 

inschrijvingen die we verwachtten vanuit Duno en de bezoekers zou het op vrijdagavond 

“net” kunnen. D.w.z. ieder team 2 banen en (m.u.v. 2 vrijdagen) ook nog banen om vrij te 

spelen. De KNLTB besloot echter om wat “onlogisch” te plannen met uit/thuis speeldagen 

waardoor de baanbezetting wat onder druk kwam te staan. Waarom dan T.V. de Hoogkamp 

en OTV laten spelen? Om twee redenen: 1) Gezellige drukte op vrijdag en 2) Ieder 

competitieteam is goed voor extra omzet en die kunnen we goed gebruiken.   

 
Ekris Duno Open 2022 
Na alle voorbereidingen was het op maandag 12 september zover en begon het Ekris Duno 
Open 2022. Met 214 deelnemers waren wij als toernooicommissie weer erg tevreden met 
de opkomst. Het clubhuis zag eruit als een feestelijke strandtent en we hadden zelfs een 
strandje aangelegd voor de kunstgrasbanen. De eerste dagen waren er gelukkig ook weinig 
regendruppels te ontdekken.  
 
Met dank aan alle sponsoren konden we elke dag alle tennissers en toeschouwers voorzien 
van heerlijk hapjes. Daarnaast waren er ook cocktails te krijgen en vanaf vrijdag stond de 
BBQ ook nog aan.  
 



Op de finale zondag viel er helaas wel wat regen. Gelukkig konden we alle wedstrijden op 
onze vernieuwde kunstgrasbanen af spelen. Alle finalisten hebben hun uiterste best gedaan 
en alle wedstrijden zijn uitgespeeld. Wij hopen volgend jaar wel weer op een lekker zonnetje 
op de finale dag. Ondanks de regen waren er nog heel veel mensen gebleven voor de loting 
en prijsuitreiking.  
 
Wij willen de groundsmen, bar vrijwilligers, BBQ mannen, sponsoren en natuurlijk de 
deelnemers bedanken voor hun bijdrage. Ook wil ik de andere toernooicommissie leden 
Shanna, Marian, Marieke, Jorn en Laurens bedanken voor hun inzet. Met enorm veel 
enthousiasme hebben wij dit toernooi weer georganiseerd.  
De sfeerimpressies en actiefoto’s zijn te zien op onze Facebook of Instagram pagina. 
 
Volgend jaar gaan wij weer een nieuwe poging wagen om het succes van dit jaar te 
evenaren. 
 
Groet namens de toernooicommissie, 
Melanie Bos  
 

   
 

Open Dag T.V. Duno  

Komende zondag, 9 oktober 2022, wordt er op T.V. Duno een Open Dag georganiseerd met 

twee clinics. Voor de jeugd van 12:00 tot 13:00 uur en voor de senioren van 13:00 tot 

14:00 uur. Deze clinics worden georganiseerd door de trainster van T.V. Duno, Shanna de 

Cortie. Voor deze clinics hoef je je niet aan te melden. Ken jij iemand die geïnteresseerd is in 

tennis? We zien (jou met) diegene graag op onze Open Dag op 9 oktober! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestegen energieprijzen 

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de energieprijzen enorm zijn gestegen; na een “Corona-

jaar” is dit de volgende tegenvaller die we te verwerken krijgen. Daarom vragen we jullie om 

samen met ons te zorgen dat we proberen “onnodige” kosten te voorkomen. Doe de lampen 

uit wanneer de laatste tennisser van de baan is, betreed het clubhuis niet meer via de 

schuifpui en kom niet aan de thermostaat in het clubhuis (deze staat ingesteld). Daarnaast 

hebben we besloten om met het gravelseizoen te stoppen per maandag 24 oktober as. Dit 

omdat d gravelbanen worden verlicht met (relatief) dure halogeenlampen. Wij rekenen op 

jullie begrip, mocht je vragen/opmerkingen of suggesties hebben m.b.t. bovenstaande stel 

deze dan gerust via bestuur@tvduno.nl.   

 

Algemene Ledenvergadering  

Zet alvast in je agenda: de ALV op maandag 14 november 2022 om 20:00 uur in het 

clubhuis van T.V. Duno. 

 

Baanreglement wordt herzien 

Het baanreglement wordt herzien en zal worden gepresenteerd op de ALV op 14 november 

as. 

 

Vooruitlopend hierop: Trainingen en competitie hebben voorrang op vrij spelen. Hierbij 

betreft het overigens uitsluitend om geregistreerde en door het bestuur goedgekeurde 

trainingen van de clubtrainer(s). Ook wanneer i.v.m. regen de trainer naar kunstgras “moet”, 

omdat er niet meer op gravel gespeeld kan worden.  

 

Bardiensten (overdag) 

Een groot compliment moeten we maken voor Gerard Thomas en de barvrijwilligers die 

overdag (maandag t/m vrijdag) een balletje slaan en samen ervoor zorgen dat de bar goed 

bezet wordt.   

 

Bardiensten (avond) 

De bardiensten in de avond komen nog teveel op dezelfde personen terecht, ondanks dat 

Steef het met heel veel toewijding doet op maandagavond, hetzelfde geldt voor Henny en 

Erna op de donderdagavond; de overige dagen blijven onderbezet. Deze worden gedaan 

door commissie/bestuursleden of er is “zelfbediening”. Ben je ook al eens 

aangesproken/aangespoord om een bardienst te doen? Twijfel niet langer en ga het dan ook 

echt doen. Dinsdag 18 oktober, donderdag 20 oktober en woensdag 26 oktober zijn er 

om 20:00 uur instructie avonden in het clubhuis en opgeven is niet noodzakelijk.  

Afsluiting gravelseizoen  

Om een mooi gravelseizoen af te sluiten, organiseren wij op 
vrijdagavond 21 oktober vanaf 19:30 uur korte wedstrijden 
met een aansluitende borrel. 
Dit is de laatste kans om op gravel te spelen dit seizoen 
(maandag 24 oktober gaan de netten naar beneden op de 
gravelbanen, zie onder kopje ‘gestegen energieprijzen). Alle 
leden van Duno mogen meedoen. Laat  
i.v.m. de hapjes wel even weten als je erbij bent via 
tc@tvduno.nl. 
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Wintercompetitie 2022-2023 
Ook dit jaar worden er weer wintercompetities 
georganiseerd. Dit zijn dubbel-competities op de mooie 
kunstgrasbanen van T.V. Duno. Lekker buiten spelen in 
de winter is toch heerlijk! 
De wintercompetitie wordt gespeeld van november 2022 
t/m maart 2023. Je kunt je inschrijven voor de 
onderstaande competities: 
 
-  Heren Dubbel Dinsdagavond 
-  Dames Dubbel Woensdagavond 
-  Gemengd Dubbel Donderdagavond 
 
Ook niet Duno leden zijn van harte welkom om mee te doen aan de wintercompetitie! Zij 
betalen naast de bijdrage van € 12,- die ook voor Duno leden geldt (voor met name de 
ballen, via automatische incasso toernooi.nl) in het clubhuis met pin een aanvullend bedrag 
van € 30,- als niet Duno lid (en € 40,- bij deelname aan zowel de mix als dubbel). 
 
Klik op de links hierboven om naar de website van toernooi.nl te gaan. De inschrijving 
loopt tot zaterdag 1 november. De verhinderingen kun je bij de inschrijving opgeven. De 
wintercompetitie start dit jaar op dinsdag 15 november. Op donderdag 10 november 
starten we met een aftrap van de wintercompetitie voor alle deelnemers. Hier krijg je nog 
informatie over als je bent inschreven.  
 
We hopen jullie allemaal te zien op ons park in de winter! 

 

 

https://www.toernooi.nl/tournament/2178662B-FBDA-4D55-9EFD-0B15D27E2464
https://www.toernooi.nl/tournament/62D59B07-6F08-4EB9-8ACE-0CA9577ABC78
https://www.toernooi.nl/tournament/CBB134DF-67AE-47C3-9E49-48FE91C21DFC

