www.kijkopwinkel.tv

Redactie: Gerard, Paul en Robert

Na zonneschijn komt regen!!
De tweede dag van het voorweekend
begon zo mooi! Om 10:30 uur stonden de eerste deelnemers in het zonnetje te spelen. Maar het werd van
kwaad tot erger.
Op baan 1 speelde ‘good-old’ John
van Gent zijn eerste partij op het Winkel Open 2006. Onder het toezicht
van de deelnemers aan de champagnebrunch, die op het terras genoten
van champagne, lekkere broodjes en
de veel geprezen wentelteefjes van
de toernooidirecteur Jerry, won John
zijn eerste partij van Marc Vrolijk met
6-0 6-4. Een goede start aan het toernooi van deze ‘oude meester”. Hij begon al met een 1-0 voorsprong, naar
eigen zeggen, door het klaterend applaus dat de champagnebrunchgangers hem gaven bij opkomst.

een lekker hapje tijdens de champagnebrunch

In dezelfde ronde om 12:00 speelde
Peter Hoek zijn eerste partij sinds jaren na zich een tijd te hebben gericht
op voetbal. Peter besloot meteen na
de wedstrijd dat dit gelijk ook zijn laatste wedstrijd zou zijn. Hij ging er met
7-6 6-2 af tegen Rutger Leenders.
Omdat Peter ook geen dubbelpartner
meer kon vinden, was dit waarschijnlijk zijn laatste tenniswedstrijd voor
een lange tijd.

Casinoavond
Woensdagavond vanaf 19.30
uur is het weer zover. Hell’s &
Bell’s komen. Na het succes van
vorig jaar, zullen ze weer een
fantastische casinoavond neerzetten. U kunt gokken op twee
Blackjack tafels en één roulettetafel. Komt u allen een gokje
wagen en wie weet gaat u naar
huis als miljonair.

Winkel Open 2006
Peter ging meteen naar huis en zijn
bed in om zich voor te bereiden op
‘het veel belangrijkere optreden’ die
avond ergens in de plaatselijke binnenstad.
Om 13:30 was er weer eens een confrontatie tussen jeugdig elan en ervaring. De oud Randenbroeker Pieter
Koppies (inmiddels Soestdijker) nam
het op tegen Christian Heinerman. De
jeugd won het van de ervaring. Met 64 7-5 trok Chrisiaan aan het langste
eind. Pieter verklaarde na de wedstrijd
meteen ‘er geen kracht meer voor te
hebben’ en vanaf volgend jaar 35+
toernooien te gaan spelen.
Wat voor ons als commissie een vastigheid is op de zondag van het voorweekend is een acte de presence van
Sebastiaan ‘Corona’ Flohr. Want een
kroegtijger zoals hij op zondag laten
spelen zorgt natuurlijk voor de nodige
hilariteit. Bepakt met 3 waterflessen,
een doos aspirines en 3 pakjes sigaretten mocht hij aan de bak tegen rising star (Don) Vito Vrugteveen. Bas
begon zichzelf wel heel oud te voelen
toen Vito hem meneer noemde, dit
respect was ook zichtbaar op de
baan. Want ondanks dat Bas 4 keer
een nieuw shirt aan moest doen, door
overmatig zweten. Trok hij met 6-4 62 aan het langste eind en overleefde
hij zowaar het voorweekend van ons
toernooi.
“Ondertussen in het clubhuis”
De vaste ORT-gangers Peter van
Empelen, Marcel Faas, Carl Wegner
en Marc Schaeffer maakten in het
clubhuis hun eigen feestje. Onder het
genot van een welverdiend biertje
luisterden zij naar de klanken van
‘Robbie’ en namen zodoende de controle over het clubhuis volledig over.
De langste en spannendste partij van
de dag kwam op naam van Peter
‘penningmeester’ Rietman en Herman
Rekers. Zij maakten er op baan 6 een
waar spektakelstuk van. Herman
bleek uiteindelijk toch de sterkste van
de twee. Na ruim 2,5 uur kwam de
stand 7-6 6-7 7-5 op het uitslagenformulier te staan.
Om 16:30 speelden Andre en Erik
Masteling tegen Ronald Lijklema en
Koos Venema. De heren zitten bij elkaar in de trainingsgroep en hebben

maandag 26 juni 2006
daar altijd
de grootste mond,
maar het
viertal
werd wel
even stil
toen ze
het schema zagen.
Het was een gezellig onderonsje
waarin Ronald en Koos uiteindelijk de
sterkste bleken. De gebroeders Masteling zullen een straftraining voorgeschoteld krijgen!!

History met Jewwy
ORT 1993: Nachtpartijen een crime….
Week 26 1993 begon mijn ORT carriere als lid van de wedstrijdcommissie.
Het plannen, bellen, etc het hele riedeltje passeerde de revue deze week.
Dan pas merk je, als je aan de andere
kant van het loket staat, wat voor onmogelijke vragen of opmerkingen je
krijgt, laat staan de smoezen waarin
men heel bedreven blijkt te zijn als
men niet wil spelen
Hier een top 10 daarvan: ‘Oma is jarig’,’BBQ’,’Werken’,’ik moet een echtscheiding aanvragen als ik kom spelen,’Ik moet mijn hond eten geven’,’Heb ik ingeschreven dan?’ en zo
kan ik er nog wel honderden noemen
die ik de afgelopen
14 jaar heb gehoord.
De late afloop van
diverse partijen is
mij bijgebleven uit
die tijd, maar wat
wil je ook als je per
partij één uur en
een kwartier gaat
plannen.
8 banen 450 partijen en een strak tijdsplan. Alle ingredienten waren aanwezig om per avond
flink uit te lopen.
“Wat een stress zeg dat eerste jaar!”
Mokkende spelers die, omdat er een
nieuwe wedstrijdcommissie was, niet
veel konden “regelen” maar uiteindelijk tevreden naar huis toe gingen.
Weinig slaap maar met ontzettend
veel lol heb ik er toch een goed gevoel aan overgehouden.
Morgen de terugblik op de diverse
bondsgedelegeerden die het toernooi
heeft gehad.

Nederland-Portugal

Weersverwachting

Om 18:00 was de laatste ronde gepland, zodat iedereen ruim
op tijd klaar kon zijn voor de ‘clash’ van de zondagavond Nederland-Portugal. Commissielid Wijnand was al vroeg klaar
voor de wedstrijd. Om 11:00 was hij al omgekleed en klaar
voor de belangrijke confrontatie.
Maar toen gebeurde het………………. Allemaal gezellig bij elkaar, 50 man in het clubhuis, geweldige sfeer, nieuwe aansluiting geregeld (waarvoor nog dank Arjan Karelse), poultjes ingevuld, allemaal in het oranje
…………………….20:55
stroomstoring …………….
Binnen 5 minuten was het
clubhuis helemaal leeg en bleef
de commissie vertwijfeld achter!
Wat te doen? Topoverleg vond
plaats en binnen een minuut werd
besloten bij de familie Tuhusula
de wedstrijd te gaan kijken en
Randenbroek te laten voor wat
het was. De wedstrijd zelf heeft u
waarschijnlijk gezien en daar
zullen wij niet te veel woorden
meer over vuil maken. OK, nog
één dingetje dan……….”Hij is een hondenlul”………. Alle
voorbereidingen voor aanstaande zaterdag waren al getroffen,
alle wedstrijden die verschoven waren i.v.m. de confrontatie
van Nederland op de zaterdag in het finale weekend werden
weer teruggezet en dat alleen, omdat meneer Ivanov zijn ballen moest laten zien! U begrijpt dat dit stuk dagblad vlak na de
wedstrijd is geschreven, toen de redacteuren nog (g)een weloverwogen mening konden vormen.

Na de ontzettende hoosbuien van gisteravond
hopen wij dat het vandaag er wat minder aan
toe gaat. De voorspellingen zijn tot nu toe wisselvallig te noemen, maar zullen naar het er nu
naar uit ziet later in de week beter worden.

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
6 loten

=1
=5

euro
euro

Zonneschijn (%)
Neerslagkans (%)
Min. temp. (°C)
Max. temp. (°C)
Windkracht

Ma
20
40
16
20
4

Di
40
30
11
22
3

Wo
50
20
14
22
2

Do
70
20
14
23
2

Vr
70
20
15
28
3

Wist u dat…………
….heel de wijk Schothorst tussen 20:55 en
21:05 leeg liep en verschillende criminelen hun
kans schoon zagen……
…. Collin zijn ouders op kosten heeft weten te
jagen in zijn wedstrijd tegen Damir ‘Vladimir’
Wijdenes door binnen drie punten twee bespanningen aan gruzelementen te slaan.
…. Stefan ‘Kobus’ van Eijden en ‘Kak’ Sander
Jansen na het bekend worden van de stroomstoring in het clubhuis van Randenbroek hun
biezen pakten en besloten het Nederlands Elftal
te gaan aanschouwen bij oma Jansen.
….Wijnand zijn humeur ‘schotel’ afhankelijk is….
….in geval van stress zijn taalgebruik tot een
bedenkelijk niveau daalt.
….Jerry zijn roeping heeft als scheetkussen is
misgelopen.
….Peter v. Empelen wel een heel bijzondere
manier heeft gevonden om zijn Sparta Met aan
de praat te krijgen.
….Bas ‘Corona’ Flohr wel een erg gefocuste
was op het broekje van Belinda.
….Joling de ‘N’ nog steeds niet gevonden heeft.
…. Marleen Herzog de dupe was van ‘Popeye’
Paul die haar rug bewerkte.

Menu van de dag
-

Patat met mayo
Patat met + kroket
Patat met + frikandel
Patat met + hamburger
Broodje bal met pindasaus
Broodje gezond
Broodje hamburger
Bittergarnituur 24 st.

€ 1,40
€ 2,60
€ 2,35
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 5,50

Bedankjes!!
¾

Opa en Oma Tuhusula voor de heerlijke
Molukse hapjes.

UITSLAGEN ZONDAG 25 JUNI
10.30 uur

HE5
HE8 17+

Lennart vd Heuvel
Renko Kooistra

-

Joep Versteeg
Herman Grotegoed

7-5 6-0
4-6 6-3 6-2

12.00 uur

HE7
DD7

Rutger Leenders
Mirjam vd Heuvel
Vivian Merlijn
Marc Vrolijk

-

Peter Hoek
Jolanda van Ruler
Kim van Ruler
John van Gent

7-6 6-2
0-6 2-6

HE7 35+

Vincent Domen
Rob Gasseling
Pieter Koppies
Joeri Vrugteveen
Sebastiaan Flohr
Brian vd Heuvel
J. vd Heuvel
Peter Rietman

-

Rik Ilbrink
Rob Noordberger
Christian Heinerman
Robin Dorre
Vito Vrugteveen
Thomas Nieuwenhuyse
Max Rietkerk
Herman Rekers

6-7 7-6 5-7

15.00 uur

HE7
HE7 35+

Winfred Hanszens
Herman Oskam

-

Anton Fokker
Arthur Verschoof

6-2 6-4
1-6 3-6

16.30 uur

HE4
HE5
HE5
DD7

Daan Dijkema
Collin vd Heuvel
Rutger de Zoete
Annabel Blom
Linda vd Weide
Andre Masteling
Erik Masteling

-

Jordy Kamerling
Damir Wijdenes
Constantijn vd Meer
Famke Stegenga
Alida van Buuren
Ronald Lijklema
Koos Venema

0-6 1-6
2-6 2-6

Eelco van Veelen
Dennis Anthony

-

Sander Vink
Cees Brandsen

HE7 35+
13.30 uur

HD3
HE4
HE5
HE5
HD5

HD8 17+

18.00 uur

HE4
HE8 17+

0-6 4-6
7-6 6-4
4-6 6-7
1-6 1-6
6-4 6-2
6-3 6-2

De wedstrijden zonder uitslag zijn of vroegtijdig afgebroken of helemaal niet gespeeld
i.v.m. het weer!

DAGPLANNING MAANDAG 26 JUNI

15.00 uur

DE5
HE5
HE6
HE6

Esther Hommerson
Ruud van Gemert
Justin Heijnis
Tom Schulten

-

Isabella Hoorn
Marc Weedenburg
Joeri Vrugteveen
Rogier van ’t Klooster

16.30 uur

HE3
HE4
HE4
HE5
DE6

Christiaan vd Horst
Rob Noordberger
Ingmar Kolbrink
Rens Kok
Sascha Muijs

-

Jesper Spoelder
Colin Jacobs
Ruben Bos
Nils van der Werff
Gabrielle van den Hurk

18.00 uur

HE3
HE3
HE4
HE5
HE6
DE7

Erwin van Dijk
Roeland Schriemer
Tim Verhoeff
Ronald Wind
Bouke Hepkema
Ellen Does

-

Koen Klosters
Harold Reitsma
Rick Hamstra
Loek vd Bedem
Mikael de Vries
Linda vd Weide

19.30 uur

HE3
HE3
HE4
HE4
HE5
HE5

Walter Varenkamp
Dille Rikkerts
Bastiaan Wormgoor
Mathijs Hulster
Ruben Bos
Sam Yeganeh

-

Wilco Meiborg
Matthijs van Bruggen
Rogier van Leijenhorst
Rutger Nienhuis
Thijs Bakker
Dennis Kos

21.00 uur

DE3
HE3
HE3
HE4
HE6
HE6

Dunya Hagenbeuk
Devlin Vijn
Rene Schwiete
Sebastiaan Flohr
Arnout Feijt
Jos Plompen

-

Malini de Bruin
Sjoerd Heuts
Gerben Sakkers
Ronan Spoor
Ali Moghaddasian
Gert-Jan vd Vorsten

