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Publieke belangstelling
neemt gestaag toe…
Woensdag al
weer op het
Winkel Open
2006. We
zitten dus al
weer bijna
op de helft
van de week
en hebben
naar onze
mening een
Eindelijk een vol terras
goede start
gemaakt. Het was alleen wel erg koud
de eerste dagen. Vanaf vandaag zullen de temperaturen op ons park gaan
stijgen en dit was gisteren al te merken aan de publieke belangstelling.
De aftrap was natuurlijk weer om
15:00 met verschillende Randenbroekers. Loek v/d Bedem voelde eindelijk
weer eens hoe het is om een partijtje
te winnen! In de HE6 won hij vrij eenvoudig van Sander v/d Hurk met 6-1
6-3. Ook Jesse van Keken mocht zijn
opwachting maken tegen Thomas
Nieuwenhuyse. Hij hield de eer van
Randenbroek hoog door te winnen
met 6-1 7-5.
Om 16:30 kon Dunya revanche nemen na haar nederlaag van de avond
ervoor tegen Malini de Bruin. Zij benutte deze kans volledig tegen Melanie Broekhuis. Met 6-2 6-0 was zij
snel weer van de baan af. Haar clubgenoot van Alta, Denise Drenth,
bracht de stand Randenbroek - Alta
na twee speelrondes op 2-2.
Om 18.00 uur stond er een mooie pot
op het programma. De ‘jochies uit Almere’ Eelco van Veelen en Jordy Kamerling moesten het opnemen tegen
het altijd curieuze dubbel Matthijs van
Bruggen en Hans ‘met Arie’ van
Doorn. Het blijft mooi hoe de ‘goede’
keuzes van Matthijs, Hans af en toe
tot wanhoop
drijven. Wat
ons als commissie
echter tot
wanhoop
dreef waren
de kuiten
van Hans, die
gaven pas
Hans, misschien zonnebank?!
echt licht!!!

Winkel Open 2006
In dezelfde ronde speelde Jan-Willem
Bosman tegen Jan-Peter Schreutelkamp. Jan-Willem presteerde het 75
minuten te laat te komen en
zorgde ook nog eens voor een
slopende partij. Terwijl hun ronde
om 18:00 uur was gepland,
kwamen zij pas om 21:45 van de
baan! Jan-Peter zegevierde
uiteindelijk met 6-4 4-6 en 7-6.
In de tussentijd waren Julia
Tuhusula en Jannie Koelewijn al
lang klaar met hun partij. De
dames van Buchem en van Meerveld
hadden geen schijn van kans en werden met 6-1 6-0 aan de kant gezet.
‘Kak’ Sander Jansen begon veelbelovend aan een partij waarin hij zichzelf
kansloos achtte. De eerste set won hij
dan ook verassend van titelkandidaat
Ruben Bos met 6-2, maar daarna gebeurde wat hij eigenlijk zelf al had
voorzien. Hij ging zelf wat minder spelen en Ruben net wat beter en dat resulteerde in een 6-2 6-0 verlies in de
tweede en derde set.

Casinoavond
Vanavond vanaf 19.30 uur is het
weer zover. Hell’s & Bell’s zullen, na het succes van vorig
jaar, 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.
Om 21:00 uur speelde ‘good-old’ Bert
van Wede zijn partij tegen Matthijs
Jansen. De voorbereidingen op de
wedstrijd waren wel heel erg professioneel en gedreven. Hij begon ‘s
avonds na zijn werk met een korte
work-out thuis
om alvast op
stoom te
komen. Vervolgens ging hij al
joggend
richting
Randenbroek
om daarna een
half uur lang in
te spelen. Bij
het inspelen
sloeg Bert een
volley dicht bij
Bert in trans!
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de lijn. Matthijs liep weg om een andere bal te pakken, maar Bert zou Bert
niet zijn als hij niet zou willen weten of
de bal de lijn geraakt had. Matthijs
antwoordde: “volgens mij niet”, waarop Bert gechoqueerd antwoordde:
“die lijn werd wel erg wit”. Deze vorm
van gedrevenheid is een voorbeeld
voor anderen. Het bracht hem uiteindelijk niet de overwinning, maar we
zien Bert als commissie graag nog vele jaren terugkomen.

Vacature
Open vacature ALGEMEEN COMMISSIELID m/v
In 2006 nemen we afscheid van 6 commissieleden. Om de nieuwe commissie
vorm te geven zijn we op zoek naar 2 enthousiaste personen om de ORTcommissie te versterken.
Functie eisen
Lid van LTV Randenbroek, minimaal 18
jaar, goede beschikbaarheid, ondernemend en met een gezonde dosis humor.
Interesse?
Kom even langs de welbekende keet!

In de laatste ronde speelde Wilco
Meiborg (naar eigen zeggen 10 tot 14
toernooien per jaar spelend) tegen
Koen Arbouw. Koen speelde zijn eerste wedstrijd sinds zeven jaar en was
daarnaast ook nog de laatste weken
met griep thuis gebleven. Een goede
voorbereiding dus! Het niveauverschil
bleek al snel aanzienlijk te zijn. Echter, de wedstrijd kon in twee woorden
het beste omschreven worden als
‘Fair Play’. Een plezier om naar te kijken waarin de gezelligheid voorop
stond. De uitslag was ruim in het
voordeel van Wilco met 6-1 6-0.

Bedankjes

¾ Joep en Dagmar voor de taart!!!!!

Zaterdag Barbecue
Zaterdag is er op het terras een
heerlijke barbecue. Voor € 6,50
kunt u genieten van:
drie stokjes saté, een hamburger en een braadworst allen geserveerd met stokbrood, satésaus en salade. Vanaf 5 uur
bent u allen welkom!

History met Jewwy
De A-toernooien,
In 1995 en in 1996 organiseerden wij een A** toernooi, dit vanwege
het 25-jarig bestaan van de LTV Randenbroek. Ik bewaar goede herinneringen aan deze toernooien met vele anekdotes en heb er ook
een dierbare vriendschap aan overgehouden. In het voorjaar 1995
startten we met de voorbereidingen van het A-toernooi, alles was
nieuw en spannend .We bezochten bijeenkomsten van de bond en
hadden talloze vergaderingen hiervoor belegd binnen de vereniging.
Een A** toernooi vergde toch wat meer voorbereiding dan een normaal B-toernooi wat wij er naast draaiden. Voor de commissie ormden de A-toernooien een behoorlijke aanslag op hun lichamelijke gesteldheid. We waren het voorweekend gestart met het B- toernooi en
op de maandag werd er dan daadwerkelijk gestart met het A- toernooi. Aangezien het voor de commissie ook nieuw was wilde een ieder het A-toernooi meemaken van A tot Z. Dit betekende dat ieder
commissielid zich om 08.00 uur moest melden op Randenbroek.
Om 9.00 uur startte de inschrijvingen voor de kwalificaties, het liep
niet echt storm, wat een deceptie…….of zou het toch nog goed komen? Er bestond zelfs voor de toevallige passant de mogelijkheid
dat men zich kon inschrijven voor de
kwalificatie. Dit was voor”toevallige passant”
Belinda Wegner een buitenkansje die ze zich
niet wilde laten ontnemen. Dus ging ze snel
rechtsomkeer maken naar huis om haar rackets
te halen en zich omkleden voor haar partij tegen
tegenwoordig top-15 speelster Susanne Trik.
Dertien games later was Belinda een ervaring
rijker en een illusie rijker…en niet armer…. want
ze had dit voor geen goud willen missen, toch
Belin?? We wisten ook niet wat we moesten
verwachten van de spelers die in het A-circuit
acteerden….waren het over het paard getilde
spelers of waren het tennissers “boy next door”.
Negen dagen later waren wij het erover eens dat
wij een top week hadden beleefd met de heren en dames uit het Acircuit. Nog even terugkomend op het over het paard getilde spelers,
de 1e geplaatste bij de heren, Sander Hommel, gaf daartoe nog wel
aanleiding door op de eerste dag een kop koffie te willen betalen met
fl 100,00. Dit was echter snel over nadat hij zijn intrek had genomen
bij “Hotel Tuhusula”. We hebben genoten van zijn spel en uiteindelijke
overwinning. Een hilarische anekdote is dat Nico Oostenrijk destijds
na een avondje stappen in het Amersfoortse nachtleven zich in de
ochtend, na ook een avondje overnachten in “Hotel Tuhusula”, zich
alleen op sokken begevend, pardoes in een hondendrol stapte en de
legendarische woorden sprak “het lijkt wel of ik thuis in Amsterdam
zit”. Een andere anekdote is dat Sander Hommel na de ½ finale op
zaterdagavond zich ook had begeven in het Amersfoortse nachtleven
en zich tot diep in de nacht daar kostelijk heeft vermaakt. Toen hij
zich de volgende dag meldde met een zonnebril voor zijn finalepartij
maakte ondergetekende zich toch zorgen……waarop Sander antwoorde: “Jerry maak je over mij maar geen zorgen die finale dat
wordt een makkie”…….2 sets later met 5 tegengames haalde Sander
zijn overwinning binnen en bij de dames was het Carolijn van Rossum
die de titel binnen haalde.
Sander was dermate content met zijn overwinning dat hij al zijn nieuwe Amersfoortse ‘vrienden’ trakteerde op een avondje cocktail drinken in het Amsterdamse nachtleven. De publieke belangstelling was
redelijk tot goed te noemen met als hoogtepunt de woensdagavond.
Devlin Vijn had als toenmalig randenbroekspeler een wildcard ontvangen van ondergetekende voor het hoofdtoernooi. Normaal gesproken speelt het A-toernooi zich hoofdzakelijk overdag af,
maar voor een clublid wilden we zeker een uitzondering maken. En
zie daar het terras stond drie rijen dik en ook achter de banen was er
nog maar weinig plek over en dit inspireerde Devlin zo dat de overwinning al snel een feit was. Ik denk dat ook de A-spelers bij Randenbroek een toptijd hebben meegemaakt, al moesten ze wel wennen aan de tradities van het naar de baan escorteren en na de wed-

strijd niet te hoeven slepen. Het jaar daarop in 1996 was
het natuurlijk een weerzien van bekenden en hadden we
als winnaars bij de heren Djalmar Sistermans en bij de
vrouwen Susanne Trik waar ik nu nog regelmatig contact
heb. In het jaar 1995 was Susanne uitgeschakeld in het
A-toernooi maar won wel het B- toernooi en na de prijsuitreiking vroeg ze mij al heel slim om een wild card voor
1996 en ik antwoordde haar dat ze met deze ontwikkeling
geen wildcard nodig had. En inderdaad Susan was direct
geplaatst voor het hoofdtoernooi en won het toernooi met
glans. Nadien hebben we contact gehouden en volgen we
haar ontwikkelingen op de voet en spreken we elkaar nog
regelmatig op diverse toernooien.
Wij als commissie hebben de toernooien als een welkome
afwisseling ervaren en hadden het zeker voor geen goud
willen missen. Morgen de terugblik op de diverse thema’s
aan het toernooi.

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 euro
5 euro

Wist u dat…………
….Jordy Kamerling zich wel heel goed voorbereidt
op zijn wedstrijden, een McDonald’s menu zit toch
vol met belangrijke koolhydraten??!!
…zijn dubbelpartner Eelco van Veelen zich goed
kan vinden in deze vorm van krachtvoer, hij bereidde zich voor met een spaghetti speciaal (met Zaanse mayonaise natuurlijk)
….Wijnand er vandaag de kracht niet meer voor had
….Joling steeds wanhopiger wordt in zijn zoektocht
naar de ‘N’, maar inmiddels wel tot de ‘I’ gevorderd
is.
…. ‘Good-old’ Bert van Wede volgens Stefan ‘Kobus’ van Eijden thuis een uur voor de wedstrijd al
aan het warmlopen was.
….Jan-Willem Bosman te laat was voor zijn wedstrijd, omdat er te weinig wind stond tijdens het zeilen.
….hij zijn hond nog niet zou uitlaten op baan 3 zo
slecht vond hij de banen.
….Bart zijn eerste ORT-blauwtje heeft gelopen.Toen
hij een damesenkel naar de baan escorteerde werd
hij met ‘Ú’ aangesproken door de dames.

UITSLAGEN DINSDAG 27 JUNI
15.00 uur

DE5
DE5
HE6
HE6
HE7

Kerry Maat
Elise Blom
Loek v/d Bedem
Jesse van Keken
Rutger Leenders

-

Natasja Renkers
Tamara Blankestijn
Sander v/d Hurk
Thomas Nieuwenhuyse
Maarten Koornstra

6-4 3-6 3-6
5-7 3-6
6-1 6-3
6-1 7-5
6-3 2-6 6-2

16.30 uur

DE4
DE4
DE4
HE4
DE5
HE6

Dunya Hagenbeuk
Debby Koopman
Dorien Agterberg
Dille Rikkert
Jentien van Pel
Jelte Hepkema

-

Melanie Broekhuis
Denise Drenth
Carli Wischoff
Bram Schop
Leone vd Oudeweetering
Niels Bakker

6-2 6-0
3-6 5-7
0-6 1-6
w.o.
6-1 6-1 5-7
w.o.

18.00 uur

HD3

Jordy Kamerling
Eelco v. Veelen
Parilla v. Blitterswijk
Jan-Willem Bosman
Joost Schepers
Resan van Leeuwen
Mariska vd Staaij

-

Matthijs van Bruggen
Hans van Doorn
Dienke Dekker
Jan-Peter Schreutelkamp
Colin Jacobs
Pim Schijven
Angelique van Hasselt

6-4 3-6 6-2

DE4
HE4
HE5
HE6
DE7
19.30 uur

DE3
DD3
HE5
HE5
HD5
HE6

21.00 uur

HE3
HE3
HD3
HE4
HE5
HD5
HD5

Danny Engel
Jannie Koelewijn
Julia Tuhusula
Sander Jansen
Robbert v/d Hoef
Dick Bremer
Niels Koorman
Rogier v. ’t Klooster -

Kirsten Schopman
Silvia van Buchem
J. van Meerveld
Ruben Bos
Robin Dorré
Jacco Oskam
Rutger de Zoete
Gert-Jan v/d Vorsten

Gerben Sakkers
Bert van Wede
Alexander v/d Horst
Christian v/d Horst
Koen Arbouw
Marc van Leeuwen
Rik v/d Graaf
Jelte Hepkema
Erik Bijl
Manfred Chang

Taco Koelewijn
Matthijs Jansen
Devlin Vijn
Vincent van Wely
Wilco Meiborg
Jesper Voskamp
Michel Flohr
Arjan v/d Pol
Jort Kolman
Damir Wijdenes

-

0-6 1-6
4-6 6-4 6-7
6-4 6-2
1-6 5-7
0-6 2-6
3-6 3-6
6-1 6-0
6-2 2-6 0-6
3-6 0-6
7-6 7-6
6-2 6-3
w.o.
6-7 1-6
3-6 1-6
1-6 0-6
w.o.
0-6 1-6
2-6 1-6

DAGPLANNING WOENSDAG 28 JUNI

15.00 uur

DE5
HE5
HE5
HE6
HE6

Natasja Renkers
Nils v/d Werff
Marc Weerdenburg
Constantijn v/d Meer
Loek v/d Bedem

-

Isabelle Hoorn
Damir Wijdenes
Rutger de Zoete
Jesse van Keken
Joeri Vrugteveen

16.30 uur

DE4
DE5
DE6
HE6
DD7

Robin Vlug
Susan Bosman
Leone vd OudeweeteringJelte Hepkema
Annabel Blom
Linder v/d Weide
-

Jentien van Pel
Debby Koopman
Marin Strijker
Bart Verhoeff
Famke Stegenga
Alida van Buuren

18.00 uur

HD3

Arno Jellema
Arjan Karelse
Sanuelya van Loenhout
Dille Rikkert
Eelco van Veelen
Robbert v/d Hoef
Vito Vrugteveen

-

Pieter Koppies
Sander Vink
Sabrine v/d Bor
Ronan Spoor
Jan-Peter Schreutelkamp
Marco Bloembergen
Björn de Hoon

Jeroen van den Hoek
Sanne van den Brink
Marc van Leeuwen
Anouk Albers
Kerry Maat
Freek van Eck
Sand v/d Hurk
Vincent de Gans
Ingmar Kolbrink

-

Wilco Meiberg
Giselinde Koelewijn
Ronald Wind
Liesbeth Hendriks
Vivianne Kokje
Arie Koomans
Jeroen Wijker
Gert Muijs
Peter Smits

Anouk van Leeuwen
Devlin Vijn
Joris Onverwagt
Brent van Dorssen
Stich van Wezenbeek
Patrick Kleuver
Daniel Willemse

-

Parilla van Blitterswijk
Quirijn Bolink
Harold Reitsma
Jesper Spoelder
Rogier van Leijenhorst
Bouke Hepkema
Joep Versteeg

DE4
HE4
HE4
HD5

19.30

HE3
DE5
HE5
DD5
HD5
HD5

21.00

DE3
HE3
HE3
HE3
HE4
HD5

