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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. 
 

  
TV Duno- TOP Papendrecht 
 
Na een onderbreking van een week stond de 2de 
thuiswedstrijd op het programma; thuis tegen de 
koploper uit Papendrecht. In de vakantie zijn we 
wat vaker bij elkaar gekomen om te trainen om zo 
goed mogelijk voor de dag te komen. Doelstelling 
vooraf was minimaal 2-4 spelen zodat de schade 
ten opzichte van onze concurrenten beperkt zou 
blijven voor de bovenste 4 plekken. 
 
Met Botic op 1, Arjan op 2, ikzelf op 3 en Boris op 
4 gingen we van start. Botic bleek wederom 
onverslaanbaar en maakte “gehakt” van zijn 
tegenstander, na ongeveer een uur stond er 6-2 
6-2 voor Duno op het scorebord. Arjan kon in 
singel 2 tegen een sterke tegenstander zijn 
stempel niet op de wedstrijd drukken. Na 2x een 
vroege achterstand in beide sets bleef hij wel 
vechten maar moest uiteindelijk na 3-6 2-6 zijn 
tegenstander feliciteren. Ik ging ondertussen de 
baan op en startte onwennig en slecht, na een 0-4 
achterstand kon ik bijna terugkomen tot 5-5,  

 
helaas lukte dit niet en moest ik de eerste set met 
4-6 aan mijn tegenstander laten. Dit gaf me wel 
vertrouwen voor de 2de set. Na genoeg kansen 
kwam ik helaas toch met 3-5 achter en had ik 4 
matchpoints tegen. Ik wist er een tiebreak uit te 
slepen en had daarvoor op 6-5 in games zelfs nog 
een setpoint, helaas wist ik deze niet te 
verzilveren en speelde mijn tegenstander een 
sterke tiebreak. Een mooi gevecht maar helaas 
stond het 1-2 voor TOP. Boris had weinig in te 
brengen tegen een grote sterke jongen met harde 
slagen en verloor met 4-6 0-6. Tussenstand voor 
de dubbels: 1-3. 
 
We weten dat we sterke dubbels hebben dus 
minimaal 1 punt moest er in zitten. Met Botic en 
Bernd en Arjan en ik hadden we hier vertrouwen 
in. In een mooi zonnetje en een gezellig terras 
werden er 2 sterke dubbels door Duno gespeeld. 
Botic en Bernd wonnen in 2 spannende sets knap 
met 7-5 en 7-6. Arjan en ik moesten tegen de 
jongens waar we onze single van verloren en 
speelden na een slap begin goed en scherp en 
wonnen met 7-5 6-4. Eindstand 3-3!!! 
 
Na gunstige andere uitslagen in onze poule staan 
we nog steeds 4de en wacht op 22 mei een hele 
belangrijke thuiswedstrijd tegen een directe 
concurrent voor de play off’s. Supporters bedankt 
en tot de 22ste!!! 
 
Met sportieve groet, 
 
Kevin  
 
 
 
 
 
 
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:  
 

 

 
 
 
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 
 

  

 
    
 
 
  
 
  


