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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.V. Duno – TOS Bergeijk 
Het was een belangrijke dag en het werd een 
mooie dag. TOS was tot afgelopen zondag een 
directe concurrent voor de play off’s. Elke 
zaterdag trainen wij op Duno met ons team en 
bepalen we de opstelling. Botic moet op 1 ivm zijn 
speelsterkte, Boris zou op 2 een zware 
tegenstander krijgen en Arjan en ik hadden op 3 
en 4 een goede kans om te winnen, vooraf was dit 
de gedachte. Doelstelling was een 4-2 
overwinning om definitief afstand te nemen van 
TOS en ons stevig in de top 4 te nestelen. 
 
Het weer hielp niet mee maar onze supporters 
wel, die ondanks de vele buien ons de hele dag 
bleven steunen. Botic en Boris openden de dag 
en Botic speelde tegen een wisselvallige Belg, die 
de mooiste punten afwisselde met de domste 
fouten. Botic speelde degelijk en maakte weinig 
fouten, 6-3 6-3. Boris was zoals verwacht in een 
heftig gevecht belandt op baan 2, na een grote 
voorsprong moest hij de 1ste set toch met 6-7 aan 
zijn tegenstander laten. Ik begon ondertussen op 

baan 1 en Arjan koos er voor om ivm het slechte 
weer op baan 3 te beginnen. Arjan was ouderwets 
op dreef en beukte zijn tegenstander alle hoeken 
in, 6-1 6-1! 2-0 voor Duno. Boris stond dik achter 
in de 2de set maar dit keer waren de rollen 
omgedraaid en vocht Boris zich naar een  7-6 
setwinst en een beslissende derde set. Ik en mijn 
tegenstander gaven elkaar in de eerste set weinig 
toe en een tiebreak moest de beslissing brengen 
die ik met degelijk spel won. De 2de set ging snel 
en won ik met 6-1. 3-0 voor Duno. Bij Boris ging 
het 4de uur van de wedstrijd in en na een 
superspannend en slopend slot won hij de derde 
set knap met 7-5. ‘Brabantse nachten zijn lang’ 
schalde door de speakers en Duno stond op een 
onverwachte 4-0 voorsprong! 
 
Na een onderbreking van 2u konden de dubbels 
toch de baan op. Botic speelde met Boris door 
een lichte blessure bij Bernd. Arjan en ik vormden 
het vaste 2de koppel. Onze tegenstanders waren 
door de singels duidelijk aangeslagen en wij 
gingen verder waar we gebleven waren. Met 6-1 
6-2 voor Boris en Botic en 6-3 6-2 voor Arjan en 
mij kwam er een klinkende 6-0 eindstand op het 
bord.  
 
De play off’s komen steeds dichterbij maar we 
hebben nog 2 wedstrijden te gaan. Te beginnen 
as zondag uit naar de koploper in Nieuwerkerk. 5 
juni eindigen we met een thuiswedstrijd tegen ’t 
Melkhuisje uit Hilversum. Supporters bedankt voor 
jullie onvoorwaardelijke steun en hopelijk tot as 
zondag allemaal! 
 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Kevin  
 
 
 
 
 
 
Voorlopige tussenstand: 
Let op ivm slechte weer afgelopen zondag zijn 
niet alle wedstrijden  en wordt ingehaald op 12 
juni! 
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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:  
 

 
 
 
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 
 

  
 
    
 
  
 
  
 


