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We raken op stoom… 
 
Jaaaaa heerlijk, lekker weer, goede 
partijen en een enorme gezelligheid op 
ons park. Zo willen wij het graag zien 
en zo was het ook gisteren. 
Wanneer wij om 14.00 uur als commis-
sie op het park komen nemen we ge-
zamenlijk de planning door en we 
kwamen tot de conclusie dat het een 
dag zou worden met partijen waar me-
nig toernooi jaloers op zou zijn. 
Het begon met ‘de zondagcompetitie-
speler van het jaar’ van Randenbroek, 
‘Vla’Damir Wijdenes. Hij toonde in zijn 
partij tegen Nils v/d Werff aan, dat deze 
titel meer dan terecht is. Zonder zich 
echt in te hoeven spannen, won hij erg 
eenvoudig. Hij sloeg de ene na de an-
dere winner. De langste rally duurde 
welgeteld 5 slagen en na 45 minuten 
was het gebeurd. Opvallend was wel, 
dat Damir na de wedstrijd als een oude 
man op het bankje zat na te puffen. 
Toch maar meer conditietraining Da-
mir? 
 
 
 

 
Naast Damir stonden er ook nog twee 
andere talenten om 15:00 op de baan. 
In de DE5 speelde Isabelle Hoorn te-
gen Natasja Renkers. Natasja had vori-
ge week gewonnen van Isabelle en 
dacht dat dat nu ook weer zou lukken. 
Dit bleek echter een miscalculatie, want 
Isabelle was een maatje te groot giste-
ren, het werd 6-2 6-2. Wij voorspellen 

dat zij elkaar 
nog wel vaker 
zullen te-
genkomen in de 
toekomst, op dit 
moment noteren 
wij een 1-1 
tussenstand. 
 

Isabelle naar de titel?!! 

 
De clash tussen de Randenbroekers 
Joeri en Loek werd een ware thriller. In 
de tiebreak van de tweede set stond 
Loek 6-3 voor, maar Joeri is de man 
van de wispelturigheid. Met 5 ontzet-
tend goede punten trok hij de stand ge-
lijk. Dezelfde wispelturigheid, leidde bij 
een 5-4 achterstand in de derde set tot 
zijn ondergang. Een paar niet al te 
slimme keuzes zorgden ervoor dat 
Loek zijn tweede single partij in 2 da-
gen pakt, en dat is in schril contrast met 
wat hij de afgelopen competitie gepres-
teerd heeft als loser van het jaar, mis-
schien heeft die privé-training toch ge-
holpen?! 
De toernooi-
winnaar van 
de afgelopen 
2 jaar in de 
HE3 maakte 
vanavond 
ook zijn op-
wachting. Je-
roen v/d 
Hoek speelde      Hoekie d’r op en d’r over!! 
tegen Wilco  
Meiberg en won, zoals Wilco van te 
voren al voorspelde. Met de welbe-
kende vingers in de neus werd het 6-
bam 6-bam. Toch willen we Wilco ze-
ker complimenteren met zijn kleding-
keuze. Hij toonde zich namelijk in ons 
jubileumshirt. De ronde van 19.30 uur 
werd voor de helft gedomineerd door 
de stand 6-bam 6-bam. Ook de da-
mes Anouk en Kerry en de heren Arie 
en Jeroen wonnen met deze cijfers. 
In de laatste ronde stonden er een aan-
tal schitterende partijen op het pro-
gramma. Joris Onverwagt maakte zijn 
entree op ons park. Hij speelde 2 we-
ken geleden nog tegen Hoekie84. Het 
was toen een ware thriller die uiteinde-
lijk na 3,5 uur in 3 sets naar Hoekie 
ging. Joris mocht openen op het Winkel 
Open 2006 tegen Harold Reitsma en 
liet zien waarom hij het Hoekie zo moe-
lijk kan maken. Met onder andere een 
geweldige backhand als wapen won hij 
van een goed spelende Harold Reitsma 
met 6-3 6-2. 
Het herenteam van Bosheim dat in de 
hoofdklasse heren op zondag kampi-
oen werd, was gisteravond goed verte-
genwoordigd. Van de 4 waren Quirijn 
Bolink en Brent van Borssen te vinden 
op onze banen. Quirijn moest het op-
nemen tegen oud-Randenbroeker De-
vlin Vijn. Quirijn ontdeed zich vrij ge-
makkelijk van Devlin met 6-1 6-1. 

 
Brent, winnaar van het toernooi in 
Leusden vorige week, nam het op te-
gen Jesper Spoelder. Ook dit was geen 
lastige opgave. Brent dacht, laat ik het-
zelfde doen als mijn teamgenoot. Ook 
hij was met 14 games van de baan af; 
6-1 6-1. Maarten ‘Stich’ van Wezen-
beek trad voor de tweede keer op deze 
week. Na zijn eerdere reis naar Kenia 
was hij zijn toernooien goed begonnen 
met een overwinning in de eerste ronde 
van de HE4. Tegen Rogier van Leijen-
horst bleek zijn multiculturele trip niet 
het beslissende duwtje in de rug. Ro-
gier zegevierde met 6-2 en 6-3. 
 
“Ondertussen in het clubhuis” 
Woensdagavond = casinoavond bij het 
Winkel Open 2006. 4 charmante da-
mes leidden twee blackjack tafels en 
een roulette tafel. Net zoals vorig jaar 
was er over de animo niks te klagen. 
Vele van jullie hebben een gokje ge-
waagd, maar tot op heden hebben we 
geen echte spekkopers gesproken. 

Volgend jaar komt dit evenement zeker 
op herhaling.  
 
Als afsluiting deze dag was er een partij 
in de DE5 tussen onze eigen Randen-
broekster Sanne van den Brink en de in 
Spakenburg geboren en getogen Gi-
selinde Koelewijn. Wat op een tamelijk 
eenvoudige overwinning van Giselinde 
leek uit te draaien, werd uiteindelijk een 
gevecht tussen twee dames die beiden 
van achter de baseline weinig tot geen 
cadeautjes weggaven. Sanne haar 
doorzettingsvermogen en vechtlust ble-
ken uiteindelijk net niet genoeg om Gi-

selinde op 
haar knieën 
te dwingen, 
maar een 
compli-
mentje is 
hier op zijn 
plaats. 
      

    Sanne blijft vechten!!                 

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!  

He Damir, als ik zo mijn 
biertje op heb zullen we 
dan nog een keer spelen? 

Pfff nee man, ik ben  
helemaal kapot joh! 



 

Wen en Belin schrijven er een stuk in…… 
Nog vier dagen ORT en dan gaan wij samen afscheid nemen van 
het ORT. Met grote tevredenheid en een voldaan gevoel sluiten wij 
aanstaande zondag negen jaar ORT af. Gisteren, onder onze vas-
te woensdagmiddaglunch in de stad met Jerry, hadden wij het er 
over hoe wij in de commissie zijn gekomen. In 1996 zijn wij vanuit 
de bushbar de keet in gelokt en binnen vijf minuten gaven wij ons 
“ja ik wil in de commissie” woord.  
 

Na ons eerste jaar ontgroening, werden wij in 
het tweede jaar samen op de planning gezet. 
Dit was vanaf dat moment gelijk ons kindje. 
Voor dit kindje moet je sterk in je schoenen 
staan, want het is geen makkelijke taak. 
Naast een handje vol “lastige”`deelnemers 
zijn er gelukkig ook heel veel gezellige, leuke 
en begripvolle deelnemers. Met veel van hun, 
hebben wij de afgelopen jaren een bijzondere 
band opgebouwd. Wij zullen de trouwe deel-
nemers die een plekje in ons hart hebben ge-
kregen, dan ook zeker gaan missen. Om er 
een paar te noemen; onze lover boy Brent 

van Dorssen, charmante Jeroen van de Hoek, trouwe bezoeker 
Fernando, Dave Odegard en Berry Campange, Paul Sevinga, Al-
mere boys Jordy en Eelco, Julia Tuhusula, familie Sen, the bro-
thers Hepkema en Wijdenes, Dunya Hagebeuk, de altijd lastige 
Vincent van Wely (maar we houden wel van je), Babette de Ko-
ning, Bloemie, Basje Flohr en ga zo maar door. Wij bedanken jullie 
allemaal voor jullie trouwe deelname en gezelligheid. Vanaf dit jaar 
geven wij ons kindje over aan Bianca en Chantal. Dit heeft ons in 
de aanloop best wat moeite gekost. Nu een aantal dagen verder in 
het toernooi, weten wij dat wij de planning met een gerust hart aan 
de meiden over kunnen laten. Ze doen het geweldig en wij zijn be-
retrots op dit geweldige duo! 
 
Als wij samen terugkijken, vinden wij onze mooiste jaar, het jaar 
van de overnachting met de commissie. Op veldbedjes sliepen wij 
met z’n allen in het clubhuis. Het was lachen, gieren, brullen en 
weinig slapen. Mede door onze jongens, die nu ook afscheid gaan 
nemen, hebben wij negen fantastische jaren gehad. 
 
Bart, bedankt dat je nooit te beroerd was om iets voor ons te doen, 
je stond altijd voor ons klaar. 
 
Wijnand, bedankt voor al je leuke acts, vooral om je kabouteract 
kunnen wij nu nog heel hard lachen! 
 
Milo, bedankt voor alle leuke opmerkingen in de keet, wat hebben 
we een lol gehad met ons drietjes in de keet! 
 
Jerry, bedankt voor alles, wij konden lezen en schrijven met jou. 
Hoe moet dat nou volgend jaar in week 26? 
 
Ook willen wij langs deze weg alle vrijwilligers, buiten de commis-
sie om, die ons hebben geholpen bedanken. Zonder jullie kunnen 
wij geen goed ORT draaien. 
 
Als laatste willen wij de nieuwe commissie heel veel succes wen-
sen volgend jaar. Wij weten zeker dat jullie het kunnen, zet hem 
op! Voor de aankleding van het park kunnen jullie ons tegen beta-
ling altijd inhuren. 
 
Dag allemaal, een dikke kus van, 
Wendy en Belinda! 

LOTERIJ 
Vrijdagavond 30 juni a.s. zal de grote lo-
terij onder leiding van Milo weer plaats-
vinden op ons park. Bij dit mooie eve-
nement hebben we dit jaar bijzonder 

leuke prijzen: 
 
1 maand gratis lidmaatschap voor een heel ge-

zin bij Sportclub Pellikaan 
Verschillende kledingartikelen van Motex Pro-

mowear 
reischeques 

discman 
l’oreal pakket 

sportartikelen Van Dam Sports 
sierraden 

een 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………… 
…. Paul mee gaat doen aan de wereldkampioen-
schappen ‘broodje frikadel met mayo’ eten.  
…. Jelte Hepkema in de file stond, terwijl hij welge-
teld twee minuten van het park vandaan woont. 
….Zelfs datgene wat uít Paul komt last heeft van 
een overgewicht! 
…. Ronan Spoor zijn beschikbaarheid heeft laten 
aanpassen bij de lieftallige dames in de keet, omdat 
hij na zijn late wedstrijd op maandagavond (00:30) 
al te laat op zijn werk kwam. 
…. Sabrine v/d Bor dacht dat Sebastiaan ‘Corona’ 
Flohr meedeed in 8 onderdelen! Ze kwam hem elke 
dag tegen…. 
….Jerry’s kwartiertjes niets met kwartiertjes te ma-
ken hebben? 
….Quirijn Bolink een echte ORT-speler is en dat 
duidelijk liet merken door in een shirt te spelen dat 
hij vorig jaar tijdens de loterij had gewonnen. 
….meerdere commissieleden gecharmeerd zijn van 
het zusje van ‘onze Popeye Paul’. 
 
Bedankjes 

 Jan dat je de hele avond achter de tap hebt ge-
staan! 

 Rianne voor het eten en het bakken van de 
hamburgers! 

 Fernando voor de Sangria! 
 

Door een fout bij de leverancier van 
het levend tafelvoetbal gaat dit eve-
nement helaas niet door!!! 



UITSLAGEN WOENSDAG 28 JUNI 
 

15.00 uur DE5  Natasja Renkers  - Isabelle Hoorn  2-6 2-6 
  HE5  Nils v/d Werff   - Damir Wijdenes  1-6 3-6 
  HE6  Constantijn v/d Meer - Jesse van Keken  6-4 6-0 
  HE6  Loek v/d Bedem  - Joeri Vrugteveen  6-2 6-7 6-4 
 
16.30 uur DE4  Robin Vlug   - Jentien van Pel  6-2 6-2 
  DE5  Susan Bosman  -  Debby Koopman  7-5 6-7 4-6 
  HE 5  Sebastiaan Flohr  - Joost Schepers  5-7 2-6  

DE6  L. vd Oudeweetering  - Marin Strijker  4-6 3-6 
  HE6  Jelte Hepkema  - Bart Verhoeff  3-6 2-6 
  DD7  Annabel Blom  - Famke Stegenga  7-6 6-3 
    Linder v/d Weide  - Alida van Buuren 
    
18.00 uur HD3  Arno Jellema   - Pieter Koppies  6-4 6-4 
    Sebastiaan Flohr  - Sander Vink 
  HE4  Dille Rikkert   - Ronan Spoor   6-1 6-2 
  HE4  Eelco van Veelen  - Jan-Peter Schreutelkamp 4-6 2-6 
  HD5  Robbert v/d Hoef  -  Marco Bloembergen  3-6 6-7 
    Vito Vrugteveen  - Björn de Hoon 
   
19.30  HE3  Jeroen van den Hoek - Wilco Meiberg  6-0 6-0 
  DE4  Sanuelya v. Loenhout - Sabrine v/d Bor  6-1 7-6 

DE5  Sanne van den Brink  - Giselinde Koelewijn  4-6 7-6 5-7 
  HE5  Marc van Leeuwen  - Ronald Wind   1-6 4-6 
  DD5  Anouk Albers  - Liesbeth Hendriks  6-0 6-0 
    Kerry Maat   - Vivianne Kokje 
  HD5  Freek van Eck   - Arie Koomans  0-6 0-6 
    Sand v/d Hurk   - Jeroen Wijker 
  HD5  Vincent de Gans  - Gert Muijs   6-0 6-1 
    Ingmar Kolbrink  - Peter Smits 
   
21.00  DE3  Anouk van Leeuwen  - Parilla van Blitterswijk w.o. 
  HE3  Devlin Vijn   - Quirijn Bolink  1-6 1-6 
  HE3  Joris Onverwagt  - Harold Reitsma  6-2 6-3 
  HE3  Brent van Dorssen  -  Jesper Spoelder  6-1 6-1 
  HE4  Stich van Wezenbeek  - Rogier van Leijenhorst 2-6 3-6 
  HD5  Patrick Kleuver  - Bouke Hepkema  6-2 6-4 
    Daniel Willemse  - Joep Versteeg 
  GD7  Ellen Does   - Nicolette v/d Haden  7-5 6-3 
    Herman Oskam  - Rene Tiemessen 

   
   

 
 



    DAGPLANNING DONDERDAG 29 JUNI 
 

 
 
13.30 uur DE3  Julia Tuhusula   - Lisanne Muuse 
   
15.00 uur  DE4  Danny Engel   - Bonnie Riechers 
  HE5   Marc Weerdenburg  -  Rutger de Zoete 
  DD5  Susan Bosman  - Sascha Muijs 
    Caitlin Visser   - Karin Post 
  DD5  Mirthe Hooijen  -  Maartje vd Berg 
    Jennifer Meerding  - Elise Blom 
  HE6  Constantijn vd Meer - Rogier van ’t Klooster 
   
16.30 uur  DE5  Jentien van Pel  -  Tamara Blankestijn 
  HE5  Dennis Kos   -  Jort Kolman 
   
18.00 uur DE3  Malini de Bruin  - Kim Sen 
  HE4  Tim Verhoeff   - Daniel Willemse 
  HE4  Rob Noordberger  - Ivar Luth 
  HE5  Tim Thuijs   - Joep Versteeg 
  GD5  Lidwien Korthals  - Yvette Hamming 
    Marco Bloembergen - Maarten van Wezenbeek 
  HE6  Mathijs van Londen  - Mikael  de Vries 
 
19.30 uur DE3  Saskia Huizinga  - Kirsten Schopman 
  HE3  Dille Rikkert   - Quirijn Bolink 
  HE3  Matthijs Jansen  - Paul Sevinga 
  DD3  Dienke Dekker  - Karen v. Koningsbruggen 
    Ingrid Lubbers  -  Nanda Reems 
  HE4  Ruben Bos   - Wilco Meiborg 
  HE4  Rutger Nienhuis  - Jordy Kamerling 
 
21.00  uur HE3  Joris Onverwagt  - Gerben Sakkers 
  DD3  Suzan Bogers  - Malini de Bruin 
    Anouk van Leeuwen - Lisanne Muuse 

HD3  Quirijn Bolink   - Vincent Domen 
  Brent van Dorssen  - Martin Jonkheim 
HE6  Ali Moghaddasian  - Pim Schijven 
HE6  Anton Fokker  - Arie Koomans 
HE7  Winfred Hanszens  - Jaap Visser 
HD8 17+ Andre Masteling  -  Ronald Lijklema 
  Erik Masteling  - Koos Venema   


