STICHTING TOPTENNIS DOORWERTH
Sponsoren STD

uiteindelijk toch te sterk en wonnen met 7-5 in de
derde set.
Arjan en ik speelden met vertrouwen en waren
scherp, onze tegenstanders leken er niet echt in
te geloven en met 6-1 6-1 kwam er een 5-1
eindstand op het scorebord. Super dat we ons
vooraf gestelde doel hebben weten te halen! En
jullie allemaal bedankt voor de trouwe support!
Zoals hierboven vermeld spelen we op 18 en 19
juni in Simpelveld spelen om de landstitel. Om dit
mooie weekend op jullie steun te kunnen rekenen
hebben we een volledig verzorgde busreis vanaf
Duno naar Simpelveld en weer terug op zaterdag
18 juni. Kosten zijn 10 euro pp. We horen graag of
jullie komen en hier van gebruik willen maken.
Met sportieve groet, Kevin

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.
Play Off’s!!!!!
Afgelopen zondag was onze laatste thuiswedstrijd
maar niet onze laatste wedstrijd van dit seizoen!
We zijn namelijk bij de bovenste 4 teams
geëindigd in de eredivisie. Dat betekent dat we in
het weekend van 18 en 19 juni in Simpelveld gaan
strijden voor het landskampioenschap.
Duno hoort sowieso bij de beste 4 herenteams
van Nederland, een gaaf resultaat. Over de play
off’s later meer.
Dan terug naar afgelopen zondag, thuis tegen ’t
Melkhuisje. ’t Melkhuisje kwam om zoveel
mogelijk punten te sprokkelen zodat ze degradatie
zouden kunnen ontlopen. Wij hadden nog 1 punt
nodig om ons 100% zeker te plaatsen voor de
play off’s. Dit puntje hadden we na 15 min al, de
tegenstander van Botic gaf helaas na 1 game
wegens ziekte al op. Arjan en Boris wonnen beide
knap op singel 2 en 4. Ik had een fitte en vaste
tegenstander tegenover me. De eerste set begon
ik slordig en kon ik de break niet meer goed
maken. In de 2de set was ik fel en scherp en won
ik met goed tennis. Set 3 was helaas te wisselend
en steeg de hitte af en toe naar mijn hoofd;-).
Na 3 lange sets moest ik m’n tegenstander
feliciteren. 3-1 voor na de singels was een mooie
tussenstand.
De tegenstander van Botic ging er toch vol voor in
de dubbel tegen Bernd en Botic. Het werd een
spannende wedstrijd waarin ’t Melkhuisje knokte
voor een belangrijk punt. Botic en Bernd waren

Voorlopige tussenstand:

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

