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Eerste rustige dag Win-
kel Open!!! 
Het voorweekend is zoals vaker de 
afgelopen jaren weer matig gevuld 
met wedstrijden. Veel deelnemers 
speelden in finaleweekenden op de 
andere toernooien of hadden andere 
verplichtingen. Er werden daarom de 
eerste zaterdag slechts 17 partijen 
gespeeld. Natuurlijk zaten daar wel 
weer een paar leuke partijen tussen. 
Zo speelde onze eigen Jacco Oskam 
tegen Robin Saers. Het werd vooral 
een mentaal gevecht waar uiteindelijk 
na 3 lange sets Robin aan het langste 
eind trok. Jacco maakt mee wat velen 
van jullie ook hebben ervaren, name-
lijk een wedstrijd spelen waarbij je 
meer tegen je zelf speelt dan tegen 
de tegenstander. Robin maakte hier 
gretig gebruik van.  
Rianne Krechting bleek een echt 
avond mens. ’s Avonds staat ze vaak 
te vlammen in de keuken of in de bar, 
maar deze ochtend wilde het vlam-
men op de baan niet echt lukken. 
Sandra Groenewoud had met het 

vroege tijdstip ogenschijnlijk minder 
moeite en won.  
‘`Kak’`Sander Jansen steeg vandaag 
tot grote hoogte. Na een ietwat teleur-
stellend verlopen competitie besloot 
hij om alles wat hij nog in zich had in 
de wedstrijd tegen Immanuel Noor-
man te leggen. Met het commentaar 
‘echt alles vloog in vandaag’ kwam hij 
van de baan af.  
Stich van Wezenbeek had vandaag 
geen ‘Duitse’ overwinning nodig om 
zijn tegenstander te verslaan. Sterker 
nog tot blessuretijd kwam het niet 
eens omdat Rob Gasseling het bij een 
4-0 achterstand in de derde set wel 
mooi vond en besloot om te gaan sle-
pen. Waarschijnlijk kende hij de Duit-
se tactiek van Maarten en koos eieren 
voor zijn geld. 

Ook oud-commissielid Ivar Luth mocht 
zijn kunsten vertonen op het park. Dat 
hij het nog niet verleerd is bewees hij 
door vrij eenvoudig te winnen van Vic-
tor Wunnink met 6-1 6-2.  
 
Gala 
Al op de openingsdag een spetterend 
feest, welk ander toernooi kan hier nu 
mee concurreren??!! De opening van 
het Winkel Open 2006 vond gister-
avond plaats tijdens een heus gala-
feest, waar vele oude bekende elkaar 
ontmoeten.  

 
Van oud-commissieleden, tot erele-
den, oud deelnemers en mensen die 
veel voor het toernooi hebben bete-
kend tot ‘gewone’ leden. Gezamenlijk 
werd gisteravond het champagne glas 
geheven op een fantastische week en 
een geweldig jubileum. Men wisselde 
verschillende mooie herinneringen uit 
van de afgelopen jaren ORT en er 
werd vaak en hard gelachen om de 
verschillende leuke anekdotes. 
Onder de mooie begeleiding van de 
band ‘Hoge Nood’, kwam het feestge-
druis al vroeg op gang en het monde 
dan ook uit in een zeer geslaagde 
avond. De band speelde tot in de late 
uurtjes fantastische covers.  
 

 
 

History met Jewwy 
 
The Beginning…… 
Mijn ORT historie start in de zomer 
van 1992 waar ik destijds deelnam 
aan het toernooi en daarin de finale 
haalde in de HDD2. 
Voor de finale benaderde Paulien 
Klap mij met de vraag of ik het jaar 
daarop (1993) toe wilde treden in de 
ORT commissie. Mijn kansen inschat-
tend beatwoorden ik haar vraag met ` 
Als ik het ORT ooit ga winnen dan zal  
ik toe treden tot de ORT commisisie´ 
2,5 uur later stapte ik als winnaar uit 
het strijdperk wetende dat ook mijn 
toekomst als deelnemer van het ORT 
hierbij was geëindigd……………… 
Mijn uitslag doorgevend aan het loket 
ontlokte bij Paulien een glimlach met 
de mededeling 
`Welkom in het 
ORT team en tot 
volgend jaar in 
week 26’.  
In de voorberei-
ding van het ORT 
1993 werd al dui-
delijk dat mijn 
functie binnen de 
wedstrijdleiding 
zou komen te lig-
gen samen met Paulien Klap en Jea-
nette Dieters. 
De rest is History en week 26 zal voor 
mij nooit meer hetzelfde zijn. Mijn 
ORT carrière is nu in gang gezet. 
 
Nederland-Portugal 
Jaja de clash in de 1/8 finale van het 
WK voetbal in Duitsland is live te vol-
gen. Dus kom allen in uw door Motex 
Promowear en De Hoop gesponsorde 
oranje shirts en schreeuw Nederland 
naar de kwartfinale!!! De gehele wed-
strijd is natuurlijk op groot scherm te 
zien in het clubhuis!! 
 
Bedankjes!! 
 

 Jan en Nolda voor hun snoep 
voor de commissie, top!!! 

 Gea voor de chips en het ijs, 
super!! 

 Joep Versteeg voor de enorm 
lekkere taarten die hij voor 
ons gaat bakken deze week! 

 (Hertog) Jan voor het ontzet-
tend leuke uitje naar de Her-
tog Jan brouwerij!! 



 

De auto van Bas!!! 

Stefan W.

 
Champagnebrunch 
 
Nou ja brunch…het wordt meer een ontbijt. Na de zware za-
terdagavond de zondagochtend gelijk weer geconfronteerd te 
worden met een glas champagne zal voor sommige commis-
sieleden een zware dobber worden. Kijk goed om u heen want 
sommige commissieleden zullen nog wat wazig uit hun ogen 
kijken.  
 

Loterij 
 
Vrijdagavond 30 juni a.s. zal de grote loterij onder leiding van 
Milo weer plaatsvinden op ons park. Bij dit alom bekende 
evenement hebben we dit jaar bijzonder leuke prijzen: 

- maand gratis lidmaatschap voor een heel gezin bij 
Sportclub Pellikaan 

- verschillende kledingartikelen van Motex Promowear 
- reischeques 
- discman 
- l’oreal pakket 
- sportartikelen Van Dam Sports 
- sierraden 
- dvd speler 
- kledingbonnen van Fridge 
- dinerbonnen van diverse restaurants 

 
Koop snel uw loten bij Milo want op = op!!! 
 
1 lot   = 1 euro 
6 loten   = 5 euro 

 
 
Weersverwachting 
 
Het weer vandaag is te kenmerken als typisch Neder-
lands….wisselvallig dus. ’s Ochtends onbewolkt en 25 graden, 
maar vooral in de middag is er noodweer voorspeld, in het 
westelijk gedeelte van Nederland is er zelfs kans op overstro-
mingen. Hopen dat het in Amersfoort droog blijft. Mocht het 
toch onverhoopt losbarsten dan kunnen we in ieder geval kij-
ken of onze caravan wel waterdicht is. 
 

 zo ma di wo do 
Zonneschijn (%) 40 40 40 50 70 
Neerslagkans (%) 60 50 30 40 10 
Min. temp. (°C) 17 14 11 14 13 
Max. temp. (°C) 25 20 22 20 26 
Windkracht 3 3 3 2 2 
 
 
 
 
 
 

 
Wist u dat………… 
….er in het deelnemersveld van dit 

jaar wel een aantal echte prijzenjagers zijn. 
Twee spelers maken het echter 
wel heel bont. Zij hebben er 
zoveel voor over dat ze zelfs zich 
voor 2 toernooien in dezelfde 
week inschrijven. We zullen de 
namen van Stefan W. en Vincent 
V. niet noemen!! 
….commissielid Joling lang op 
zoek was naar een ´N´ waar de 
nietjes onder zouden liggen… 
….hij uiteindelijk om assistentie 
vroeg en toen het ‘idee’ begreep….. 
….Marieke Beijersbergen liever niet heeft dat de 
commissieleden bij haar wedstrijd kijken. Ze 
sloeg naar eigen zeggen ´geen bal meer goed´ 
bij het aanzicht van die mooie jongens. 
….De auto van Bas in de volgende uitzending 
van ‘Pimp my ride’ zit 
…Popeye Paul zijn pizza net zo snel wegwerkt 
als een biertje, aldus Joep Versteeg 
…Wijnand nog steeds niet weet hoe laat hij hier 
vanmorgen moest zijn 
…Etienne Commissaris gisteravond met zijn 
campagne is begonnen in de strijd tegen Marcel 
‘El presidente’ Griffioen om de titel voorzitter van 
Randenbroek 
…. Commissielid Robert een ‘ontstoken haar-
vaatje’ heeft en hier de gehele ochtend over 
heeft geklaagd. “het voelt aan als een enorme 
puist!!!” 
….Milo niet snapt dat een lege kartonnen doos 
zijn gewicht niet kan dragen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu van de dag 

- Patat met mayo   € 1,40 
- Patat met + kroket  € 2,60 
- Patat met + frikandel  € 2,35 
- Patat met + hamburger  € 2,50 
- Broodje bal met pindasaus € 2,00 
- Broodje gezond   € 1,50 
- Broodje hamburger  € 1,50 
- Bittergarnituur 24 st.  € 5,50  

 



UITSLAGEN ZATERDAG 24 JUNI 
 
 

10.30 uur DE8 17+ Sandra Groenewoud - Rianne Krechting  6-1 6-1 
  DE8 17+ Jeanette Dieters  - Marielle van de Riet  3-6 6-4 0-6 
  HE8 17+ Paul Schulten   - Marcel Kuijer  1-6 0-6 
 
12.00 uur HE4  Christian Heinerman - Rik Ilbrink   3-6 6-1 7-5 
  HE5  Robbert v/d Hoef  - Chris v/d Noort  6-1 6-2 
  DE5  Ashley Visser   - Debby Koopman  6-4 2-6 2-6 
  HE6   Jacco Oskam   - Robin Saers   6-3 3-6 3-6 
  DD7  Wendy de Jager  - Silvia Groen   6-2 4-6 4-6 
    Erna de Vaal   - Marieke Beijersbergen 
 
13.30 uur DD8 17+ S. Akone   - Thera Gerritsen  3-6 3-6 
    Suzanne van Dijk  - Monique Meskes    
   
15.00 uur HE4  Stich v. Weezenbeek  - Rob Gasseling   1-6 6-2 4-0  
  HD7  Maarten Koornstra  - Gijs v. Nieuwenhoeven 5-7 6-2 0-6 
    Rutger Leenders  - Victor Vermeulen 
       
16.30 uur HE7 35+ Dave Odegard  - Rob Vivié   6-0 6-0 
    
18.00 uur HE4  Victor Wunnink  - Ivar Luth   1-6 2-6 
  HE5  Sander Jansen  - Immanuel Noorman  6-2 6-3 
  HE7  Lambert van Diermen  - José Q. Matos Gabriel 6-0 6-7 3-6 
  DE8 17+ Mirjam v/d Heuvel  - Yvonne Marcin  5-7 5-7 
 
 
         
 
 
    
 
     

 Dibelle 
 
 
 



DAGPLANNING ZONDAG 25 JUNI 
 
 

10.30 uur HE5  Lennart vd Heuvel  - Joep Versteeg 
  HE8 17+ Renko Kooistra  - Herman Grotegoed 
 
12.00 uur HE7  Rutger Leenders  - Peter Hoek 
  DD7  Mirjam vd Heuvel  - Jolanda van Ruler 
    Vivian Merlijn  - Kim van Ruler 
  HE7 35+ Marc Vrolijk   -  John van Gent 
 
13.30 uur HD3   Vincent Domen  - Rik Ilbrink 
    Rob Gasseling   - Rob Noordberger 
  HE4  Pieter Koppies  -  Christian Heinerman 
  HE5  Joeri Vrugteveen  - Robin Dorre 
  HE5  Sebastiaan Flohr  - Vito Vrugteveen 
  HD5  Brian vd Heuvel  - Thomas Nieuwenhuyse 
    Jordy vd Heuvel  - Max Rietkerk 
  HE7 35+  Peter Rietman   -  Herman Rekers 
 
15.00 uur HE7  Winfred Hanszens  - Anton Fokker 
  HE7 35+ Herman Oskam  - Arthur Verschoof 
         
16.30 uur HE4  Daan Dijkema   - Jordy Kamerling 
  HE5  Collin vd Heuvel  -  Damir Wijdenes 
  HE5  Rutger de Zoete  - Constantijn vd Meer 
  DD7  Annabel Blom   - Famke Stegenga 
    Linda vd Weide  - Alida van Buuren 
  HD8 17+ Andre Masteling  -  Ronald Lijklema 
    Erik Masteling  -  Koos Venema 
 
18.00 uur HE4  Eelco van Veelen  -  Sander Vink 
  HE8 17+ Dennis Anthony  - Cees Brandsen 
 


