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Een avond om nooit te 
vergeten … 
Gisteren was het weer zo ver. Het 
was week 26, vrijdagavond, 21:00, 
feestavond op het ORT! Iedereen die 
er was zal zich deze avond nog lang 
heugen. Diegene die er niet waren 
kunnen voor een sfeerimpressie kij-
ken op pagina 3 van dit dagblad. De 
aftredend commissieleden kregen van 
de nieuwe commissie de avond vrijaf 
om uitgebreid te kunnen genieten van 
de feestavond. De andere commissie-
leden moesten daardoor wel even 
aanpoten met de verschillende werk-
zaamheden die nog moesten gebeu-
ren, maar zij hadden dit er graag voor 
over. 
Dan over de wedstrijden van gister: 
De eerste wedstrijd van de dag was 
die tussen John van Gent en Herman 
Rekers. Omdat de planners wisten dat 
dit een geweldige pot kon worden, 
werd deze wedstrijd op baan één ge-
zet. Wat zij dachten werd werkelijk-
heid. Na 2,5 uur kwamen Herman en 
John weer van de baan af, waarbij 
John de gelukkigste was van de twee. 
Hij won met 7-5 6-7 7-5. 
Om 16:30 was het weer de beurt aan 

Isabelle ‘Henin’ 
Hoorn. ‘Henin’ 
moest het opnemen 
tegen Denise 
Drenth. Zij speelde 
een kampioen 
waardig en had 
alleen in de eerste 
set problemen met 
Denise. 7-6 6-3 was 
de eindstand in het 
voordeel van ‘Jus 

Talent in wording!!      tine’. Een mogelijke  
         concurrent voor de  

titel in de DE4 stond naast haar op de 
baan. Robin Vlug veegde in de eerste 
set het gravel aan met Sanuelya van 
Loenhout wat in de bekende 6-bam 
resulteerde. In de tweede set kreeg 
Robin het echter veel lastiger met Sa-
nuelya. Zij liet dit merken met ander 
taalgebruik dan een doorsnee tennis-
ser. Uiteindelijk won zij toch ook de 
tweede set met de cijfers 7-5. Zondag 
misschien een finale tussen Isabelle 
en Robin? Of zal de nummer 2 ge-
plaatst, Carli Wischhoff, roet in het 
eten gooien. Zij versloeg Bonnie Rie-
chers met 6-4 7-5. 
Om 18:00 was het de beurt aan 
‘Vla’Damir en Jort Kolman. Jort nog 

niet volledig hersteld van zijn mysteri-
euze ziekte ging toch een poging wa-
gen. Dit was niet zonder succes. Te-
gen Dick Bremer en Niels Koorman 
ontspon zich een erg mooie wedstrijd. 
In de eerste set konden de Randen-
broekers nog geen vuist maken tegen 
de heren Bremer en Koorman. Daar-
na draaide de wedstrijd langzaam in 
hun richting. De tweede set trokken zij 
knap met 7-5 naar zich toe en daarna 
ontstond er een wedstrijd waar de 
kansen op de overwinning gelijk wa-
ren. Onder luid applaus van het volle 
terras verzilverde Jort en Damir het 

matchpoint en 
wonnen de laatste 
set met 6-4. Jort 
besloot de feest-
avond te laten 
schieten en snel 
weer zijn bed in te 
duiken om zich te 
kunnen herstellen 
voor de volgende 
wedstrijd. Je hebt 

    En boem……!!!       wel wat gemist!!!
   Naast Hoekie84, 
die weer op weg lijkt naar zijn derde ti-
tel achtereenvolgende titel, stond er 
om 19:30 ook een partij op de baan 
waarin 2 Randenbroekers acteerden. 
Op baan 5 vocht het beste mixduo 
van Randenbroek het uit tegen het 
beste mixduo van Soestdijk. Soestdijk 
gepersonaliseerd door Nanda Reems 
en Brian 
Reijngoud 
wonnen van Ste-
fan ‘Kobus’ van 
Eijden en ‘Suzie 
Q’ Bogers. 7-6 
6-3 waren de 
uiteindelijke 
setstanden. In 
de HD3 konden 
Bas ‘Corona’ 
Flohr en ‘Noot’ 
het niet         Concentratie lag het niet aan! 
bolwerken tegen  
de heren Jansen en Reitsma. Mis-
schien had het wat met de voorberei-
dingen te maken?  
 
“Ondertussen in het clubhuis” 
De aftredend commissieleden lieten 
merken, dat het hun laatste ORT was. 
Onder het genot van menig alcoholi-
sche versnapering ‘vierden’ zij hun 
laatste feestavond als commissielid. 
Als redactie van het dagblad willen wij 
hen nogmaals bedanken voor de af-

gelopen ja-
ren. Het 
ORT is 
voor een 
groot deel 
geworden 
wat het nu 
is mede 
door hun 
inzet in de 
afgelopen jaren.       De toppertjes!! 
Allemaal ontzettend bedankt en wij 
houden van jullie!!! 
 

Barbecue 
Vandaag is er op het terras 

een heerlijke barbecue. Voor 
€ 6,50 kunt u genieten van: 
vier stokjes saté, een ham-

burger en een braadworst al-
len geserveerd met stok-

brood, satésaus en salade. 
Vanaf 5 uur bent u allen wel-

kom! 
 
Terwijl de 
muziek al 
te horen 
was uit het 
clubhuis, 
liepen 
Saskia 
Huizinga 
en Kim 
Sen op het 
ritme van de        Denise was kansloos… 
muziek over  
Denise Drenth en Romy Smeeing 
heen, 6-1 6-0.  
Hetzelfde gold voor de nummers 1 
geplaatst in de HD 3, Quirijn en Brent. 
Ze hadden zin in de feestavond en 
besloten het dus kort te houden tegen 
Stef Koppenaal en Paul Sevinga. De 
mannen van Soestdijk hadden eerder 
op de avond gewonnen van de ‘Al-
meerse jongens’ Jordy Kamerling en 
Eelco van Veelen. Jordy kwam een 
uur te laat, maar besloten werd om de 
wedstrijd een uur uit te stellen. De af-
spraak om het kort te houden is niet 
nagekomen door de mannen, pas na 
2,5 uur kwam de dubbel de baan af. 
Door de andere deelnemers werd de 
planning wel goed gevolgd waardoor 
de rest van de commissie het tweede 
gedeelte van de band kon bijwonen, 
het resultaat hiervan staat op pagina 
3. 



 

Bart aan het woord… 
 
….ze zeggen altijd dat je op je hoogtepunt moet stoppen… 
 

Na het “hoogtepunt” van mijn 
beperkte tenniscarrierre, het 
winnen van HD5 en GD5 op 
de`ORT 2000, ben ik door de 
Commissie onder aanvoering 
van Jerry gevraagd samen met 
Aret hen te komen versterken. 
Refererend aan zin 1 liet het 
antwoord niet lang op zich 
wachten…en zo zag een nieuw 
”hoogtepunt” in mijn leven het 
daglicht. Aret en ik hadden al 

een” ÖRT-verleden” als sleepjongetjes en “Feesttent-bewakers” op 
het oude park aan de Ringweg Randenbroek en ik heb al op het 
ORT gespeeld zolang ik mij kan heugen, en dat is best lang kan ik 
u zeggen, zodat ik al enige tijd besmet was met het ORT-virus en 
zeer vereerd was deel te gaan uitmaken van de ORT-commissie. 
De afgelopen 6 jaar hebben voor mij een onvergetelijke en onover-
trefbare week 26 opgeleverd. Maar ook de voorbereidingen op de-
ze week waren altijd zeer bijzonder en vooral gezellig. Het heeft 
mij verbaasd maar vooral blij verrast dat zulke verschillende men-
sen zo’n fantastisch en vooral hecht team kunnen vormen, natuur-
lijk waren er wel eens strubbelingen maar het kwam altijd weer 
goed op z’n pootjes terecht, zeg maar… Week 26 voelde een 
beetje als een tweede huis, alleen het bedje ontbrak….Het mooiste 
compliment voor de commissie heb ik altijd de reacties van de 
deelnemers en toeschouwers gevonden: het ORT is een begrip in 
de tennisregio Amersfoort en zelfs ver daar buiten… 
 
Een greep uit mijn “ORT-beleving”. 

- de “toezegging”van Wendy en Belinda waar ze precies 
nog 1 avond voor hebben… 

- het “afsluiten” van de dag, waar soms best wat tijd in ging 
steken… 

- absoluut de Caravan,legendarisch….. 
- water,water, water, water, water… 
- …en nog ’s water….. 
- elke Feestavond “Loesoe” 
- alle Commissieleden: stuk voor stuk Toppers!!!!!! 

 
Na 6 super jaren is het welletjes…. 
Zal met een grote glimlach op mijn gezicht terugdenken aan deze 
jaren en er tot in de lengte van dagen van blijven genieten… 
Ach, wat zit ik toch te zwetsen, ben blij dat het voorbij is en dat ik 
vanaf volgend jaar weer gewoon lekker op het terras kan zitten 
met een biertje en gewoon weer mee kan doen!!! 
 
Jerry, Wendy, Belinda, Milo, Wijnand en uiteraard Aret, Dimitry 
Ivar, Paul W. .Etienne :Uit het diepst van mijn hart (snif) BE-
DANKT!!!!!!!! 
 
Pascal, Gerard, Sebastiaan, Robert, Chantal, Bianca, Paul: Maak 
er wat moois van!!!! 
 
…en eh…oh ja….zal vanaf volgend `weer wat moeten verzinnen 
om mijn verjaardag te vieren…. 
 
Bart 

Finaledag 
 

Zondag 2 juli aanstaande zijn we aange-
komen bij een van de vele hoogtepunten 
van deze week. Het is in ieder geval het 
hoogtepunt op de baan. Het programma 

zal er als volgt uit zien.  
 
10.30:  GD3  
12.00:  DE5 en HE5  
13.30:  DE3, HE3 en DD5  
15.00: DE 4 en HE4  
16.30: DD3, HD3, HD5 en GD5 
 
Naast deze finale worden er nog meer 
finales gespeeld in de categorieën 6, 7 
en 8. 
 
Wist u dat………… 
….John na het bedreigen van de wedstrijdleiding 
met het afbranden van de tenten als hij zijn fiets niet 
kon terugvinden, nu ook al zijn tegenstander be-
dreigd als er van hem wordt gewonnen. 
….Stefan ‘Kobus’ van Eijden zich niet altijd in kan 
houden wanneer hij vrouwelijk schoon in verkeerde 
kleren ziet rondlopen…. 
….hij het tennisspelletje nog niet is verleerd. Hij 
heeft zelfs geoefend op zittennis zagen wij in zijn 
partij van gisteravond en niet zonder succes. 
….’noot’ en ‘bas’ hun tennistraditie in stand hielden 
gisteren. 
….Hoekie84 er alles aan deed om de commissie te 
helpen bij het inlopen op schema gisteravond, zodat 
zij ook nog konden genieten van het feest. 
….Jerry gister tot 3 keer toe zijn tas moest doorzoe-
ken voordat hij eindelijk zijn portemonnee vond om 
hem vervolgens doodleuk te vergeten. 
….Joling bij het zoeken van de ‘N’ de weg zo is 
kwijtgeraakt dat hij zelfs te laat op het park aanwe-
zig was vandaag. 
 

Pannenkoeken 
 
Op de finaledag zal Pannenkoekenboer-
derij Langenoord vanaf ongeveer 12.00 
uur verse pannenkoeken bakken op het 
terras bij het clubhuis!! 
 
Bedankjes  

 Dunya Hagebeuk voor de heerlijke rijstevlaai!! 
 Gea voor het heerlijke eten!! 
 De mensen van 2MF voor de mooie avond!! 
 Bert Vrugteveen voor al het lekkers! 



 
Het was weer een memorabele avond gisterenavond. Hieronder een 

kleine sfeerimpressie! 
 

 

 



UITSLAGEN VRIJDAG 30 JUNI 
 

15.00 uur DE4 Dunya Hagenbeuk - Dienke Dekker 6-1 6-4 
 HE5 Marc Weerdenburg - Ruben Bos 6-3 4-6 1-6 
 HE5 Ronald Wind - Damir Wijdenes 3-6 3-6 
 DE7 Machteld Linsschoten - Evelien van Hasselt 6-0 2-6 6-4 
 HE7 35+ Herman Rekers  - John van Gent 5-7 7-6 5-7 
      
16.30 uur DE4 Robin Vlug - Sanuelya van Loenhout 6-0 7-5 
 DE4 Isabelle Hoorn - Denise Drenth 7-6 6-3 
 HE5 Joost Scheepers - Robin Dorre 0-6 3-6 
 HE 5 Tim Thuijs - Dennis Kos 3-6 2-6 
 DE 6 Lidwien Corthals - Saskia de Vries 4-6 7-5 1-6 
 HE6 Loek vd Bedem - Bart Verhoeff 7-6 2-6 6-4 
      
18.00 uur HD3 Stef Koppenaal - Jordy Kamerling 6-3 5-7 6-2 
  Paul Sevinga - Eelco van Veelen  
 DE4 Bonnie Riechers - Carli Wischhoff 4-6 5-7 
 HD5 Vincent de Gans - Marco Bloembergen 6-3 6-2 
  Ingmar Kolbrink - Björn de Hoon  
 HD5 Dick Bremer - Jort Kolman 6-3 5-74-6 
  Niels Koorman - Damir Wijdenes  
 DE6 Joelle Blankenstijn - Tamara de Koning 3-2 opgave 
 GD7 Guus Muijs - Jaap Kries 0-6 1-6 
  Bert Vrugteveen - Ineke Kries  
      
19.30 uur HE3 Jeroen vd Hoek - Erwin van Dijk 6-2 7-5 
 GD3 Nanda Reems - Suzan Bogers 7-6 6-2 
  Brian Reijngoud - Stefan van Eijden  
 HD3 Sebasiaan Flohr - Matthijs Jansen 3-6 1-6 
  Arno Jellema - Harold Reitsma  
 DE5 Yvette Hamming - Giselinde Koelewijn 5-7 7-6 6-1 
 GD5 Anouk Albers - Amanda Hagebeuk 6-0 6-1 
  Arjan Sakkers - Desmond Hagebeuk  
 HE7 Justin Heijnis - Ruard Floridas 6-2 6-3 
      
21.00  uur DD3 Saskia Huizinga - Denise Drenth 6-1 6-0 
  Kim Sen - Romy Smeeing  
 HD3 Brent van Dorssen - Paul Sevinga 6-3 6-1 
  Quirijn Bolink - Stef Koppenaal  
 HD5 Patrick Kleuver - Arie Koomans 6-3 6-2 
  Daniel Willemse - Jeroen Wijker  
 HD5 Brian vd Heuvel - Michel Flohr 4-6 0-6 
  H.J.B. vd Heuvel - Arjan vd Pol  
 HE 7 Hans Velzing - Jose Quesada Matos Gabriel 4-6 2-3 opgave 
 GD7 Thera Gerritsen - Marion vd Linden 6-3 6-0 
  Hans Voogt - Bert vd Linden  

          

 
 



    DAGPLANNING ZATERDAG 1 JULI 
 

 
09.00 uur HD3 Bastiaan Oosterhuis - Devlin Vijn 
  Edwin van Almkerk - Vincent van Wely 
 HE4 Tim Verhoeff - Rob Noordberger 
 DE5 Debby Koopman - Isabelle Hoorn 
 DE7 Ellen Does - Angelique van Hassel 
 DE8 17+ Saskia Maessen - Marielle vd Riet 
 HE8 17+ Pim Venema - Arend Doppenberg 
     
10.30 uur HD3 Winaar zaterdag - Matthijs Jansen 
  1 juli 09:00 - Harold Reitsma 
 DE 4 Dunya Hagebeuk - Robin Vlug 
 HD7 Hans Voogt - R. de Ruig 
  Tanco van Zoeren - Milko Telder 
 DD7 Yvonne Marcin - Marieke Beijersbergen 
  Guus Muijs - Silvia Groen 
 DE7 Katinka Lievestro - Nicolette Zand – Scholten 
 HD7 35+ Michel Verduijn - Menno Koper 
  Rob Vivie - R. Kats Lichvoort 
     
11.45 uur HE3 Brent van Dorssen - Paul Sevinga 
 HE4 Rogier van Leijenhorst - Dille Rikkert 
 DE6 Joelle Blankenstijn - Marin Strijker 
 HD7 35+ Cees Schipper - Peter Rietman 
  Wouter Emaus - Erik Alink 
 HD7 35+ Hans Susan - Sjirk Post 
  Wim van Leeuwen - Erik Bock 
 HE8 17+ Renko Kooistra - Winnaar zaterdag 1 juli 9:00 
     
13.15 uur DE3 Lisanne Muuse - Saskia Huizinga 
 DE4 Isabelle Hoorn - Carli Wischoff 
 HE4 Wilco Meiborg - Christian Heinerman 
 HE6 Pim Schijven - Robin Saers 
 HE7 35+ Arthur Verschoof - Dave Odegard 
     
14.30 uur DE3 Monique van Bracht - Anouk van Leeuwen 
 HE3 Jeroen vd Hoek - Winnaar zaterdag 1 juli 11:45 
 HE4 Winnaar zat 1 juli 11:45 - Winnaar zaterdag 1 juli 9:00 
 DE6 Sascha Muijs - Saskia de Vries 
 HD7 35+ Eelco Krabbe - Winnaar zaterdag 1 juli 11:45 
  Hans Jansen -  
 HD7 35+ Winnaar zat 1 juli 11:45  Winnaar zaterdag 1 juli 10:30 
     
16.00 uur HE4 Jordy Kamerling - Jan Peter Schreutelkamp 
 GD5 Pim Schijven - Masha Holwarda 
  Louise Boone - Ivar Luth 
 HE6 Arie Koomans - Mikael de Vries 
 HE8 17+ Cees Brandsen - Dennis Anthony 



 DD8 17+ Hilde Bakker - Sandra Groenewoud 
  Annemieke vd Burg - Madelon Cloo 
     
17.15 uur DE3 Kim Sen - Winnaar zaterdag 1 juli 14.30 
 HE5 Dennis Kos - Damir Wijdenes 
 GD 5 Anouk Albers - Yvette Hamming 
  Arjan Sakkers - Stich van Wezenbeek 
 HD7 Kjeld Beijer - Winnaar zaterdag 1 juli 10:30 
  Marcel Griffioen -  
 GD7 Freek van Eck - Ellen Does 
  Marin Strijker - Herman Oskam 
 DD8 17+ Thera Gerritsen - Gerda vd Hengel 
  Monique Meskes - Evelien Kooloos 
     
18.45 uur DE5 Jentien Van Pel - Yvette Hamming 
 DD5 Aranka Dullemond - Sanne vd Brink 
  Ashley Visser - Saskia de Vries 
 DD5 Susan Bosman - Mirthe Hooijen 
  Caitlin Visser - Jennifer Meerding 
 DD7 Jolanda Ruler - Annabel Blom 
  Kim Ruler - Linda vd Weide 
 DE8 17+ Sandra Groenewoud - Yvonne Marcin 
 HE8 17+ Winnaar zat. 1 juli 16:00 - Marcel Kuijer 
     
20.00 uur GD3 Janny Koelewijn - Suzan Bogers 
  Erwin van Dijk - Stefan van Eijden 
 HE4 Winnaar zat. 1 juli 13:15 - Winnaar zaterdag 1 juli 16:00 
 HE6 Constantijn vd Meer - Winnaar zaterdag 1 juli 16:00 
 HE6 Winnaar zat. 1 juli 13.15 - Loek vd Bedem 
 DD7 35+ Nellie de Goede - Jeanette Kok 
  Ania Melchers – Hulak - Loes Swaning 
     
21.15 uur HD5 Jort Kolman - Michel Flohr 
  Damir Wijdenes - Arjan vd Pol 
 HE7 Rutger Leenders - Jaap Visser 
 HE7 Jose Matos Gabriel - Justin Heijnis 
 GD7 Hans Voogt - Ineke Kries 
  Thera Gerritsen - Jap Kries 
 DE7 Winnaar zat. 1 juli 10.30 - Machteld Linsschoten 

 
 

  


