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Stichting Toptennis Doorwerth 
De Stichting Toptennis Doorwerth is 3 jaar 
geleden opgericht en werkt nauw samen met de 
TV DUNO. De stichting heeft als doel het 
realiseren, behouden en uitbreiden van het 
wedstrijdtennis op een hoog niveau Eredivisie, 
hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse op zondag 
maar ook de hogere klassen op zaterdag. Vorig 
jaar was de doelstelling handhaving en dat is 
gelukt. 
 
 

 
 
T.C. Nieuwerkerk – T.V. Duno 
De 1 na laatste speeldag en we moeten uit bij de 
koploper uit Nieuwerkerk. 
Na een heerlijk ontbijt op Kasteelcafe de Zalmen 
vertrokken we rond 10uur naar Nieuwerkerk. Na 
de mooie overwinning van vorige week was 
vandaag het doel om de schade beperkt te 
houden en zoveel mogelijk punten te sprokkelen 
tegen een sterk team. 
 
Botic speelde op 1 en Lennart was er ook weer bij 
en speelde de 2de singel. Botic nam revanche 
tegen een jongen waar hij 2 weken geleden in een 
toernooi nog van verloor, en hoe!  
Met 6-1 6-2 werd alles weer rechtgezet door 
Botic. Lennart won de eerste set overtuigend 
maar kon helaas niet doorpakken in de 2de set. De 
derde set was spannend en Lennart kwam op 5-3 
voor en mocht serveren voor de wedstrijd, helaas 
werd hij terug gebroken en moest de tiebreak de 
beslissing brengen, ook deze was spannend maar 
helaas won Nieuwerkerk de tiebreak met 8-6 en 
stond het 1-1. 

Arjan speelde op 3 en Boris op 4. Boris verloor 
van een goede tegenstander en kon zijn niveau 
van vorige week niet vasthouden. Arjan had het 
lastig maar nam in de 2de set een ruime 
voorsprong. Zijn tegenstander kwam helaas goed 
terug en won de 2de set in een tiebreak en 
daarmee ook de wedstrijd. Een teleurstellende 3-1 
achterstand na de singels. 
 
Nieuwerkerk heeft sterke dubbels maar gelukkig 
hebben wij die ook. We wilden perse 1 dubbel 
winnen! Botic speelde met Lennart en Arjan en ik 
samen. Botic en Lennart speelde goed samen en 
wonnen vrij snel met 6-2 6-4. Arjan en ik hadden 
een taaie eerste set met teveel breaks tegen van 
mijn kant. Gelukkig speelde Arjan van achteruit 
heel goed en kon ik het een beetje goed maken 
aan het net, dit resulteerde in een 7-5 winst van 
de eerste set. De 2de set ging wat makkelijker en 
wonnen we met 6-4! Met deze 2 gewonnen 
dubbels eindigden we de dag met 3-3. 
 
Dik tevreden en zo goed als zeker plaatsing voor 
de play off’s hebben we nog een hapje gegeten 
en waren we om 23uur weer in de buurt van 
Arnhem. Aanstaande zondag is onze laatste 
thuiswedstrijd tegen ’t Melkhuisje. We hopen op 
veel supporters en een klein feestje na afloop na 
7 mooie weken. 
 
Met sportieve groet, 
 
Kevin  
 
 
 
 
 
 
Voorlopige tussenstand: 
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Eredivisie 2016: 
De beste vier ploegen in de reguliere competitie 
plaatsen zich voor de play-offs in Simpelveld. 
Onze mannen spelen nog tegen:  

 
 
Start singels om 12:00 op TV DUNO! 
 
Sponsoren en vrienden van DUNO heren 1 
Stichting Toptennis Doorwerth kan alleen bestaan  
met de (financiële) hulp van een aantal sponsoren 
en vrienden. Graag willen we deze bedrijven en 
personen bedanken voor hun steun! Mocht u dit 
lezen en ook de behoefte hebben om eens te 
praten over de verschillende mogelijkheden om 
de stichting te ondersteunen, dan kunt u contact 
opnemen met Kevin Schimmel: via 
telefoonnummer 06-41146737 of mail naar: 
kevin@kstennisacademy.nl     
 
 
Vrienden STD 
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