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The day after… 
De derde dag van het ORT startte om 
15.00 uur. Hierdoor konden wij, de 
commissie, onze roes uitslapen welke 
we natuurlijk hebben overgehouden 
aan het verlies van Oranje…. Bed uit, 
kater van zondag achter ons gelaten 
en weer vol energie aan de slag. De 
eerste ronde van 15.00 uur leverde al 
een aantal leuke wedstrijden op waar-
in ‘de toekomst’ aan het werk was. Op 
baan twee stond er een Randen-
broeks onderonsje op het programma. 
Joeri Vrugteveen nam het op tegen 
Justin Heijnis. Joeri bleek iets sterker 
te zijn en won met 6-2 6-3.  
Ook Rutger de Zoete en Constantijn 
v/d Meer mochten na de regenonder-
breking van ongeveer 20 uur hun 
wedstrijd afmaken. Zij speelden lan-
ger in dan dat het vervolg van de 
wedstrijd duurde. Binnen twee games 
was de wedstrijd al weer afgelopen en 
won Rutger met 6-4 6-2. 
In de ronde van 16:30 speelde Colin 
Jacobs naar eigen zeggen voor 
‘schietschijf’. Zijn tegenstander Rob 
Noordberger serveerde zo hard dat hij 
zelfs moeite had met het überhaupt 
vinden van het stuitpunt van de bal. 
Toen hij eindelijk zelf een harde servi-
ce sloeg die ook nog eens tot ace ge-
promoveerd leek te worden kon hij 
zijn geluk niet op. Rob besloot echter 
de bal (terecht)uit te 
geven tot grote te-
leurstelling van Co-
lin.  
In dezelfde speel-
ronde werd ook de 
langste en span-
nendste partij van 
de dag gespeeld.                
Jesper Spoelder en 
Christian v/d Horst      Colin vol verbazing 
maakten er een waar  
spektakelstuk van. Christian leek op 
weg naar een erg gemakkelijke over-
winning toen hij op twee matchpoints 
kwam bij de stand van 6-2 5-2 en 40-
15. Jesper bleek echter nog enkele 
wapens achter de hand te hebben. Hij 
kwam terug tot 5-5 en won uiteindelijk 
zelfs de set met 7-5. Daarna was het 
verzet van Christian wel voor het 
grootste gedeelte gebroken. Jesper 
won de derde set ook uiteindelijk met 
6-4. Randenbroeker Ingmar ‘kakker-
lak’ Kolbrink kon onze hoge verwach-
tingen niet waarmaken tegen Ruben 
Bos. Ruben won het vrij eenvoudig  

 
met 6-3 en 6-4. Ingmar was duidelijk 
niet tevreden met zijn eigen spel en 
liet dit het publiek aan het einde van 
de wedstrijd merken door één van zijn 
rackets af te schrijven.  
 

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 neer-
zetten. U kunt gokken op twee 

Blackjack tafels en één roulette-
tafel. Komt u allen een gokje 

wagen en wie weet gaat u naar 
huis als miljonair. 

 
Om 18:00 stonden er op baan 1 en 
baan 2 twee confrontaties in de heren 
enkel 3 op het programma. Erwin van 
Dijk nam het op tegen Koen Klosters 
en Roeland Schriemer tegen Harold 
Reitsma. De wedstrijden werden de 
tiebreak wedstrijden van de dag. Er-
win trok in twee tiebreaks aan het 
langste eind tegen Koen. Harold ge-
bruikte slechts één tiebreak om daar-
na de tweede set te winnen met 6-2.  
 
“Ondertussen in het clubhuis” 
De commissie genoot in het clubhuis 
van een heerlijke ‘preischotel’ ge-
maakt door Rianne en keek enkele 
minuten voetbal. Bij het aanschouwen 
van de onterechte penalty, die de Ita-
lianen kregen, kwamen de frustraties 
van de dag ervoor weer even boven 
drijven.  
 

Zaterdag Barbecue 
Zaterdag is er op het terras een 
heerlijke barbecue. Voor € 6,50 

kunt u genieten van: 
drie stokjes saté, een hambur-

ger en een braadworst allen ge-
serveerd met stokbrood, saté-

saus en salade. Vanaf 5 uur 
bent u allen welkom! 

 
Om 19:30 uur speelde Sam ‘kebab’ 
Yeganeh zijn eerste wedstrijd op het 
Winkel Open 2006. Hij moest het ge-
lijk opnemen tegen een aanstormend 
talent; Dennis Kos. Sam maakte een 
kort praatje met Dennis vooraf aan de 
wedstrijd en kwam er achter dat Den 

 
nis zijn tennisrac-
ket iets vaker uit 
de kast trok per 
week dan hijzelf. 
De verhouding in 
uren bleek 2:25 te 
zijn. Sam was dan 
ook kansloos, 6-0 
6-1. Ook Matthijs 
van Bruggen mocht   feliciteren maar… 
zijn eerste potje 
spelen vanavond tegen Dille Rikkert. 
Bij het inspelen dacht hij twee games 
te gaan halen. Het werden er vier, met 
6-3 6-1 ging hij de bietenbrug op te-
gen Dille. 
Op baan 5 vond op hetzelfde moment 
een partij plaats die net zo goed de fi-
nale had kunnen zijn. In de herenen-
kel 5 stonden Ruben Bos en Thijs 
bakker tegenover elkaar. Het was een 
wedstrijd op hoog niveau, waarbij Ru-
ben de langste adem bleek te heb-
ben, het werd 6-7 6-2 6-1. 
In de ronde van 21.00 uur was het de 
beurt aan Dunya Hagenbeuk en Mali-
ni de Bruin om zich aan elkaar te me-
ten. Dunya kwam hard uit de start-
blokken, mede doordat Malini naar ei-
gen zeggen 33 dubbele fouten sloeg 
in de eerste 4 servicegames (jaja het 
schijnt echt te kunnen). Daarna kwam 
Malini steeds beter in haar spel en 
werd het een gelijkopgaande wed-
strijd. Waar Dunya bij de vorige ont-
moeting nog genoegen moest nemen 
met een paar games, was het nu een 
waar gevecht. Uiteindelijk was het 
toch Malini die de betere was, 7-6 6-4. 
 
Jos ‘drie keer 
tikken’ Plompen 
bleek gisteravond 
iets teveel getikt te 
hebben na het 
verlies van Oranje. 
Hij was bovendien 
meer bezig met 
het geluid van           Jos na zijn nederlaag 
baan 2 dan met zijn  
wedstrijd en dit werd duidelijk in de 
stand, Gert-Jan vd. Vorsten won met 
6-2 6-0.   
 
In de laatste wedstrijd van de dag 
bewees Sebastiaan ‘Corona’ Flohr in-
derdaad meer een nachtmens te zijn. 
Tegen Ronan Spoor speelde hij bij 
vlagen briljant tennis, toch was Ronan 
de meest constante speler en trok de 
wedstrijd in 3 sets naar zich toe.  



 

History met Jewwy 
 
De Bondsgedelegeerden…….. 
 
Bij mijn intrede in het ORT team trof ik in mijn eerste jaar de 
doorgewinterde Ton Rond als bondsgedelegeerde. Ton was 
toen een begrip binnen de Amersfoortse tenniswereld, hij had 
inmiddels al ettelijke jaren ervaring als bondsgedelegeerde en 
bij het ORT had hij inmiddels ook al enkele jaren ervaring als 
BG achter de rug. Ik heb enorm veel van Ton geleerd in die ja-
ren waar ik nu nog de vruchten van pluk. 
Vooral bij plaatsingen van spelers altijd een goed onderbouwd 
verhaal hebben en dus niet klakkeloos altijd de ranglijsten  
(Heijmerink) blindelings volgen, soms zegt het gevoel en ver-
stand namelijk anders. Ton gaf als tip: “Vooral in het begin 
veel toernooien aflopen en een beetje gaan netwerken bij de 

spelers en ze proberen te 
enthousiasmeren om in te schrijven 
voor het ORT.” Ik heb het dab ook als 
een groot gemis ervaren toen Ton 
aangaf te willen stoppen met het ORT. 
Jullie begrijpen het al dat ik deze man 
ontzettend hoog heb zitten. 
In 1995 werd Sjoerd de Jonge de op-
volger van Ton. Binnen de bond was 
men van mening dat er een ervaren rot 
op die positie terecht moest gaan 
komen, en zo gebeurde dat dus ook. 
Sjoerd viel gelijk met zijn neus in de 

boter daar wij, vanwege het 25-jarig bestaan van de LTV Ran-
denbroek, meende een A** toernooi te organiseren. Sjoerd 
kon vol aan de bak want bij een Nationale Ranglijst toernooi 
gaat het er toch nog een tikkeltje professioneler aan toe dan in 
een ‘gewoon’ B-toernooi. 
Maar Sjoerd heeft zich er kranig doorheen geslagen. Na 2 jaar 
het A toernooi te hebben gedaan is Sjoerd nog tot 1997 ver-
bonden geweest aan het ORT. 
Hij werd opgevolgd door Andries Meijer uit Huizen die het ORT 
tot aan 2000 heeft gedaan. 
Daarna was het de beurt aan Joop van Loenen uit Leusden 
die het toernooi in 2002 onder zijn hoede had, hij werd opge-
volgd door plaatsgenoot Stoffel van Almkerk die het toernooi 
na 1 jaar alweer verliet. 
In 2004 was het de beurt aan onze eerste vrouwelijke bonds-
gedelegeerde Sacha Hogeterp. M et Sacha draaien we het 
toernooi al weer 3 jaar en het gevoel wat wij als commissie 
hebben is dat er een enorme klik is tussen Sacha en het toer-
nooi. Wij vinden het daarom enorm spijtig dat Sacha aangege-
ven heeft ons na dit jaar te gaan verlaten. Soms heb je het dat 
je bij de ene BG een beter gevoel en klik hebt dan bij de ande-
re en bij Sacha was dat gevoel enorm sterk. Daarom wensen 
wij Sacha alle goeds in wat zij de komende jaren gaat doen. 
Wij weten zeker dat week 26 voor Sacha niet meer zo zal zijn 
als in de jaren voor het ORT!!!! Sacha bedankt voor al die ge-
zellige jaren en je bent altijd welkom!!!!!!!!! 
 
Bedankjes!! 

 
 Rianne voor haar heerlijke maaltijd! 

 
 
 
 
 

 
Loterij 
 
Vrijdagavond 30 juni a.s. zal de grote loterij on-
der 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 
 
Wist u dat………… 
….Joep ‘Taartenbakker’ Versteeg zijn wedstrijd 
tegen Lennart vd Heuvel wel degelijk gewonnen 
heeft. 
….Bianca graag de pielemuis van Peter van 
Empelen wil zien…. 
….Belinda deze pielemuis al lang heeft gezien 
en zelfs hele studies maakt van het mannelijke 
geslacht van verschillende Randenbroekers. 
…. Joling nog steeds de ‘N’ niet gevonden heeft. 
Hij is inmiddels wel gevorderd tot de ‘G’. 
…. Peter van Empelen graag naar nudisten 
campings gaat. 
…. Wijnand altijd achter Oranje blijft staan. 
…. Bart een telefoon met drie accu’s heeft. 
…. De familie Vrugteveen zichzelf crimineel 
vindt en bovendien erg lekker eten kan maken 
naar eigen zeggen. 
 
Weersverwachting 
De wind neemt af en met de dagen komt de zo-
mer terug in ons koude Kikkerlandje, dat belooft 
een heet finaleweekend! 
 

Di Wo Do Vr Za 
Zonneschijn (%) 20 60 70 70 70 
Neerslagkans (%) 20 10 20 20 20 
Min. temp. (°C) 11 9 11 14 16 
Max. temp. (°C) 19 22 24 27 28 
Windkracht 3 2 3 3 3 
 



UITSLAGEN MAANDAG 26 JUNI 
 
 

15.00 uur DE5  Esther Hommerson - Isabella Hoorn  w.o.   
  HE5  Ruud van Gemert - Marc Weedenburg  4-6 4-6 
  HE5  Rutger de Zoete - Constantijn vd Meer  6-4 6-2 

HE6  Justin Heijnis  - Joeri Vrugteveen  2-6 3-6 
  HE6  Tom Schulten  - Rogier van ’t Klooster 5-7 2-6 
 
16.30 uur HE3  Christiaan vd Horst - Jesper Spoelder  6-2 5-7 4-6  
  HE4  Rob Noordberger - Colin Jacobs   6-1 6-1 
  HE4  Ingmar Kolbrink - Ruben Bos   3-6 4-6 
  HE5  Rens Kok  - Nils van der Werff  2-6 2-6 
  DE6  Sascha Muijs  - Gabrielle van den Hurk 6-4 6-4  
 
18.00 uur HE3  Erwin van Dijk - Koen Klosters   7-6 7-6 
  HE3  Roeland Schriemer -  Harold Reitsma  6-7 2-6 
  HE4  Tim Verhoeff  - Rick Hamstra   6-1 6-4 
  HE5  Ronald Wind  - Loek vd Bedem  6-2 6-1 
  HE6  Bouke Hepkema - Mikael de Vries  3-6 7-5 0-6 
  DE7  Ellen Does  - Linda vd Weide  6-0 6-3 
 
19.30 uur HE3  Walter Varenkamp - Wilco Meiborg  2-6 3-6 
  HE3  Dille Rikkerts  - Matthijs van Bruggen  6-3 6-1 
  HE4  Bastiaan Wormgoor - Rogier van Leijenhorst 3-6 2-6  
  HE4  Mathijs Hulster - Rutger Nienhuis  3-6 6-4 2-6 
  HE5  Ruben Bos  - Thijs Bakker   6-7 6-1 6-2 
  HE5  Sam Yeganeh  - Dennis Kos   0-6 1-6 
 
21.00 uur DE3  Dunya Hagenbeuk - Malini de Bruin  6-7 4-6 
  HE3  Devlin Vijn  - Sjoerd Heuts   6-4 2-6 6-3 
  HE3  Rene Schwiete - Gerben Sakkers  w.o. 
  HE4  Sebastiaan Flohr - Ronan Spoor   6-7 6-3 1-6 
  HE6  Arnout Feijt  - Ali Moghaddasian  w.o. 
  HE6  Jos Plompen  - Gert-Jan vd Vorsten  2-6 0-6 
 
   
 

       
 
 
 



    DAGPLANNING DINSDAG 27 JUNI 
 

 
15.00 uur DE5  Kerry Maat   - Natasja Renkers 
  DE5  Elise Blom   - Tamara Blankestijn 
  HE6  Loek vd Bedem  - Sander vd Hurk 
  HE6  Jesse van Keken  -  Thomas Nieuwenhuyse 
  HE7  Rutger Leenders  -  Maarten Koornstra 
 
16.30 uur DE4  Dunya Hagenbeuk  -  Melanie Broekhuis 
  DE4  Debby Koopman  -  Denise Drenth 
  DE4  Dorien Agterberg  - Carli Wischoff 
  HE4  Dille Rikkert  - Bram Schop 
  DE5  Jentien van Pelt  -  Leone vd Oudeweetering  
  HE6  Jelte Hepkema  -  Niels Bakker 
   
18.00 uur HD3  Jordy Kamerling  -  Matthijs van Bruggen 
    Eelco van Veelen  -  Hans van Doorn 
  DE4  Parilla van Blitterswijk -  Dienke Dekker 
  HE4  Jan-Willem Bosman -  Jan-Peter Schreutelkamp 
  HE5  Joost Schepers  -  Colin Jacobs 
  HE6  Resan van Leeuwen -  Pim Schijven 
  DE7  Mariska vd Staaij  - Angelique van Hasselt 
 
19.30 uur DE3  Danny Engel  -  Kirsten Schopman 
  DD3  Jannie Koelewijn  -  Silvia van Buchem 
    Julia Tuhusula  -  J. van Meerveld 
  HE5  Sander Jansen  -  Ruben Bos 
  HE5  Robbert vd Hoef  - Robin Dorré 
  HD5  Dick Bremer  -  Jacco Oskam 
    Niels Koorman  - Rutger de Zoete 
  HE6  Rogier van ’t Klooster - Gert-Jan vd Vorsten 
   
21.00 uur HE3  Gerben Sakkers  -  Taco Koelewijn 
  HE3  Bert van Wede  -  Matthijs Jansen 
  HD3  Alexander vd Horst -  Devlin Vijn 
    Christian vd Horst  -   Vincent van Wely   
  HE4  Koen Arbou w  - Wilco Meiborg 
  HE5  Marc van Leeuwen - Jesper Voskamp 
  HD5  Rik vd Graaf  -  Michel Flohr 
    Jelte Hepkema  -  Arjan vd Pol 
  HD5  Erik Bijl   -  Jort Kolman 
    Manfred Chang  -  Damir Wijdenes 


