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Redactie: Gerard, Paul en Robert

De slagroom op de taart
bij het Winkel Open 2006
De finaledag is al weer aangebroken
op het Winkel Open 2006. Wij willen
allereerst iedereen bedanken die de
afgelopen week geholpen heeft om
deze week weer tot een succes te
maken. Voor ons gevoel is het weer
een fantastische ORT geweest met
verschillende hoogtepunten, zoals de
gala-avond, de feestavond en de casinoavond. Een dieptepunt voor ons
was de zondagavond in het voorweekend waar om 20:55 alles op
zwart ging en de ruim 50 man in het
clubhuis allemaal binnen 5 minuten
weg waren om het Nederlands elftal
ergens anders te gaan kijken. Het jubileumjaar van het 25e ORT is een
succesvolle week geworden voor zowel de commissie als de deelnemers.
Wij hopen dat er nog minimaal 25 jaar
ORT aan vast wordt geplakt!
De beslissingen in de verschillende
categorieën vallen vandaag natuurlijk.
Daaraan vooraf gingen verschillende
mooie halve finales op de zaterdag.
De heren Vijn en van Wely hadden
een drukke morgen. Zij begonnen om
9:00 met hun kwartfinale in de HD3
tegen Bastiaan Oosterhuis en Edwin
van Almkerk. Het was een spannende
partij waarin de ervaring van Vincent
en Devlin de uiteindelijke doorslag
gaf. Met 3-6 6-3 6-3 wonnen zij de
wedstrijd. Een kwartier later stonden
ze al weer op de baan om hun halve
finale te spelen tegen Harold Reitsma
en Matthijs Jansen. ‘Vinnie’ en ‘Def’
bleken er in de halve finale geen
kracht meer voor te hebben (waar
hebben we dat eerder gehoord??!!).
De heren Reitsma en Jansen waren
duidelijk te sterk met 6-2 6-1.
Hetzelfde scenario overkwam ‘Party’
Brent van Dorssen. Op de feestavond
vrijdagavond bleek hij te veel energie

Paul

Brent
Serveren les 1………
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verbruikt te hebben
om twee wedstrijden
te winnen op
zaterdag. Hij had ook
niet de minste
tegenstand. Paul
Hoekie op stoom
Sevinga was hij nog te
slim af met 4-6 6-3 63, maar Hoekie84 bleek een maatje te
groot. Hoekie84 won met 6-2 6-4 en
plaatste zich zodoende voor de finale
van morgen, hij gaat dus voor zijn
derde titel op rij!
De naweeën van de feestavond waren ook bij Dunya Hagenbeuk te merken. De motor bij de rising star kwam
echt op het allerlaatste moment op
gang. Na het verlies in de eerste set,
pakte ze op het nippertje de tweede
en daarna vrij eenvoudig de derde set
tegen Robin Vlug, de setstanden waren 2-6 7-6 6-2.

Robin
Dunya
Serveren les 2…..

In de DE3 speelde de nummers één
en twee geplaatst hun partijen. De
tweede geplaatste Monique van
Bracht won
ondanks
een
blessure
aan haar
nek de
kwartfinale
van onze
Chantal behandelt Monique eigen
Anouk
van Leeuwen. Tijdens een wissel
kreeg zij een snelle blessurebehandeling van commissielid Chantal. Waar
die commissieleden toch niet allemaal
goed voor zijn deze week! Anouk won
verassend de eerste set in een tiebreak, maar daarna was haar verzet
volledig gebroken. Met 6-1 en 6-0
veegde Monique de vloer aan met
Anouk. Monique mocht later die dag
nogmaals optreden. Dit maal tegen
Kim Sen. Helaas moest Monique bij
een achterstand van 5-2 in de eerste
set opgeven, door haar nekblessure
die te ernstig was om door te spelen.
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Dit betekent dat we morgen in de DE3
een finale hebben die gaat tussen
Saskia Huizinga en Kim Sen want
Saskia won van Lisanne Muuse met
6-2 6-2.

Lisanne

Saskia
Serveren les 3…

“Ondertussen in het clubhuis”
Onze eigen Milo nam de verantwoording over de barbecue op zich en dat
staat natuurlijk garant voor succes.
Gewapend met een handdoek over
zijn schouder tegen het zweet en een
fles water tegen de dorst, toverde hij
er een heerlijke maaltijd uit. Zelfs tijdens de strafschoppen van PortugalEngeland bleef hij doorbakken. Na
vrijdagavond de loterij tot een succes
te hebben gemaakt, was het dit keer
de barbecue die hij tot een goed einde bracht. Milo bedankt!
Op baan 4 werd er in de ronde van
18:45 uur een wedstrijd in de HE5 gespeeld, die ging tussen 2 grote talenten. Dennis Kos van De Kuil tegen
onze Randenbroeker ‘Vla’Damir Wijdenes. In de eerste set was Damir
meer bezig met het vermaken van het
publiek dan met de wedstrijd. Dennis
maakte hier gretig gebruik van en
speelde bijna foutloos, binnen 25 minuten werd het 6-1. Vanaf dat moment ontstond er een gevecht waarbij
de mokerslagen van de forehand van
Damir het opnamen tegen de vastheid
van Dennis. Onder luide aanmoediging van het toegestroomde publiek
was het Damir die een stokje stak
voor de finaleplaats van Dennis. Damir won met 1-6 6-4 6-4 en speelt
morgen in de finale.

Damir
Dennis
Serveren les 4…..
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Op baan 1 werd er gisteren een wedstrijd gespeeld tussen misschien wel
dé twee ‘ontdekkingen’ van dit toernooi. Want zowel op als naast de
baan zijn dit allebei kanjers die we
graag nog vaak zien terugkomen. We
hebben het over Dille Rikkert en Rob
Noordberger. De twee dubbelgangers
maakten er in de halve finale van de
HE4 een waar spektakel van. Het tekent Rob dat hij in de tiebreak van de
tweede set, wanneer Dille zijn derde
bespanning kapot slaat, zijn reserveracket afstaat aan zijn opponent.
Een mooi sportief gebaar waar Dille
uiteindelijk dankbaar gebruik van
maakte. Hij won met 6-3 7-6 en staat
vandaag dus in de finale van de HE4!!

Dille
Rob
Serveren les 5

In de ronde van 20:00 uur waren het
Stefan ‘Kobus’ van Eijden samen met
Suzebeest Bogers die het opnamen
tegen het sterke koppel Janny Koelwijn en Erwin van Dijk. In de poule
van 3 staan Susan en Stefan na deze
wedstrijd onderaan want ze konden
het evenals een dag eerder niet bolwerken. Erwin en Janny waren duidelijk een maatje te groot, waardoor we
vandaag een finale in de GD3 hebben
die gaat tussen Nanda en Brian tegen
Erwin en Janny, een hoog Soestdijk
gehalte dus.

Nog even dit….
Uit betrouwbare bron hebben we vernomen dat één commissielid weinig in
het dagblad heeft gestaan dus willen
we hier nog even bij stilstaan. Haar
naam is Bianca
Jansen en ze
heeft dit jaar
samen met
Chantal de
planning met
verve gedaan.
Zo ziet ze er
uit!!!
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Pannenkoeken
Vandaag zal Pannenkoekenboerderij Langenoord vanaf
ongeveer 12.00 uur verse
pannenkoeken bakken op het
terras bij het clubhuis!! Dus
neemt u tijdens het bekijken
van de finales een pannenkoek op schoot!!
Van de nieuwe toernooidirectie…
Vandaag zal er 57 jaar ORTcommissie ervaring afscheid nemen
van ons. Vanaf volgend jaar zal er
een commissie met 13 jaar ORTcommissie ervaring het roer overnemen. Een aantal jaren geleden toen
Jerry iedere woensdag in week 26 de
contractbesprekingen voerde met ieder commissielid kwam hij met het
geweldige idee om iedereen te strikken tot en met dit jubileum. Dit resulteerde wel in het feit dat er een goede
basis gelegd moest worden voor een
nieuwe generatie.
Er werd begonnen met ondergetekende (Pascal Tuhusula), die nooit
onder stoelen of banken gestoken
heeft, dat hij Jerry zou willen opvolgen
als toernooidirecteur. Een jaar later
werd Ivar Luth aan de commissie toegevoegd en die basis was alvast gelegd. Robert Nieuwland en de andere
ondertekende (Sebastiaan Burgstede)
werden voor het jaar daarop gestrikt
voor de commissie. Omdat Robert
voor een zomer vertrok naar Amerika
werd Gerard van den Berg al direct
toegevoegd als zijn vervanger. De
‘nieuwe’ commissie kreeg al steeds
meer z’n eigen gezicht. Ivar besloot er
helaas vorig jaar mee te stoppen en
Paul Albers kwam zijn plaats innemen. Uiteraard vonden wij dat er ook
meiden in de commissie moesten komen. In eerste instantie werden Stephanie Zwanikken en Bianca Jansen
gevraagd, maar Stephanie haakte al
vrij snel af in de voorbereiding. Zonder
enige twijfel werd Chantal Tuhusula
direct gevraagd en toegevoegd aan
de commissie. De afgelopen week
hebben we na veel overleggen en
lijstjes 2 mannen benaderd voor de
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commissie. Jos Plompen is reeds gecontracteerd, zoals dat zo mooi heet
en de 2e persoon is voor 95% ‘binnen’, maar de naam houden we nog
even geheim. Als nieuwe toernooidirectie zijn we zeer tevreden over de
invulling van de nieuwe commissie en
we hebben veel vertrouwen in nog vele succesvolle jaren.
Hierbij willen we ons diepste respect
en waardering uitspreken aan de
commissie-leden die dit jaar afscheid
nemen.
Jerry, je bent een geweldige directeur
!!! De combinatie van jouw gezag en
je schaterende gezelligheid gaan we
enorm missen.
Belinda en Wendy, ofwel ‘de meiden’.
Onwijs bedankt voor jullie creatieve
inbreng en jullie kwaliteiten op de
planning. Wat moeten we zonder jullie?
Milo, een pr-man pur sang. Altijd op
zoek naar de gezelligheid en altijd en
overal aanwezig. Schitterende vent
ben je. We gaan jou ook echt missen
man en zeker die lekkere uitsmijters
van je !!!
Bart, de vader van de groep. (hahaha)
Een goed gesprek, leuke deelneemsters, je dochter, je telefoon, een Hertog
Jannetje,
de
waterflessen…allemaal kenmerken van een
ORT met Bart. Jammer dat je ermee
stopt.
Wijnand, de persoon om wie nog
nooit zoveel gelachen is in week 26.
Altijd op zoek naar een act en altijd
weer even grappig. Je ziet de minste
wedstrijden, maar daarentegen je
maakt de leukste grappen. We gaan
je echt missen.
Lieve ‘oud-commissieleden’, we hopen jullie nog vaak te zien op Randenbroek in week 26.
Namens de nieuwe toernooi-directie,
Sebastiaan en Pascal

Bedankjes
- de familie Tuhusula voor de lekkere
hapjes!!
- de familie Vrugteveen voor de heerlijke ‘bittergarnituur’!!

De afsluiting door Wijnand…
Na de afsluiting van het ORT in 2000 werd ik door
Jewwy gevraagd om de commissie te gaan
versterken, nadat ik min of meer had laten blijken
dat ik geïnteresseerd was in een functie binnen de
ort-commissie. Als neventaak werd ik in de
redactie van het ORT Dagblad gezet. Dit was in
het eerste jaar echter geen succes, omdat ik last
had van een chronisch writersblock. De jaren die
hierna volgden, was ik hier gelukkig van genezen.
Later kreeg ik ook nog de financiën onder mijn
hoede.

Wat de ORT-commissie voor mij zo bijzonder maakte, was dat je
met zoveel verschillende mensen uit zoveel verschillende culturen
zo’n hecht team kan vormen. Wij voelden elkaar qua humor geweldig aan. Het was dan ook een week voor mij, waarin ik allerlei
flauwe grapjes mocht maken. Hoewel de meeste mensen in mijn
directe omgeving ze meer dan zat zijn, werden ze door de commissieleden met de mantel der liefde bedekt. En dat stimuleerde
mij natuurlijk enorm, waardoor ik vaak tot in den treuren door kon
gaan. Het hoogtepunt werd vaak in het finaleweekend bereikt, omdat de andere commissieleden ze dan ook gingen maken. De
grapjes gingen vaak gepaard met een act, waarbij het soms letterlijk en figuurlijk een grote verkleedpartij werd. De meest populaire
act die ik ieder jaar wel een keer heb opgevoerd, was de kabouteract.
Ik zal deze flauwigheid toch wel het meeste gaan missen aan het
ORT. Maar misschien kan er volgend jaar nog van genoten worden op de door ons zelf ingewilligde reünie op de donderdagavond. Dit gaat namelijk een jaarlijks terugkerende ontmoeting
worden. We (Jerry, Bart, Milo en ondergetekende) zitten er hard
aan te denken om net als de jongens (Peet, Karrelt en Marcelt)
een scootert aan te schaffen en in week 26 zoveel mogelijk aanwezig te zijn onder het genot van een goudgele rakker.
Het zal ook wel wennen worden voor mij (& de anderen) om niet
meer:
- na het geklap bij het einde van een partij meteen naar het sleepnet te rennen.
- te kunnen uitslapen na de feestavond.
- te zeggen dat het hier niet pluis is.
- te ontbijten na 3 uur slaap.
- de woehoehoehohoe roep te doen.
- de kabouteract te doen.
- ‘doe je dat’ te zeggen.
- wie ben ik?-grapjes te maken.
- diverse mensen na te doen.
- enzovoort, enzovoort
Ik wens vanuit de caravan (toch de beste aanschaf van de commissie in alle jaren ;)!!), Pascal, Sebastiaan en consorten ontzettend veel succes en plezier de komende jaren. Jerry zal misschien
als een Johan Cruijff op de achtergrond zijn adviezen blijven geven, maar ik weet zeker dat het de jongens en meisjes gaat lukken!

Wist u dat…………
....de finaledag de laatste dag is van een
fantastische week tennis op LTV
Randenbroek.
….Chantal zich iets te vrij in de caravan
deponeerde en daardoor enige schade
aanrichtte.

Brent met kater

…. Brent het punt in zijn leven heeft bereikt waarop
de feestavond alleen niet genoeg meer is!!!
….Brent ondanks zijn drukke bestaan tijd vindt om
een bloemetje voor zijn vriendin te kopen ;-)
….Peter van Empelen naar eigen zegge een drukke
dag heeft wanneer hij de hele dag met zijn scooter
door de stad heen toert.
….Joling de ‘N’ heeft gevonden en zijn geluk niet op
kan! Word volgend jaar vervolgt!

Ingezonden stuk!!
Niet alleen krijgen wij als commissie de nodige lekkernijen, tegenwoordig zijn er zelfs hele brieven die
aan ons overhandigd worden. De brief die we gister
onder ogen kregen is van Bloemie, het broertje van
onze Bart. Wij zullen hieronder de brief samenvatten, hij schrijft:
“Ik kan dit bijzondere jaar niet zomaar voorbij laten
gaan. Nu kan ik een prachtig emotioneel betoog
houden over hoe fijn, mooi en gezellig het is geweest de afgelopen jaren tijd de ORT. Maar ik denk
dat ik het beste via mij eigen ‘Wist u datjes’ kan
aangegeven hoe bijzonder de ORT en de hele
commissie al die jaren is geweest. Daar gaan we!
Wist u dat:
- … het ORT het enige toernooi in Amersfoort e.o.
is waar je als deelnemer de baan niet hoeft te slepen?
- …iedere speler/speelster onbewust of bewust het
gevoel heeft een ster te zijn?
- …het ORT het enige toernooi in Amersfoort e.o. is
waar de vrijdagavond ook daadwerkelijk een knallend feest is, jaar in jaar uit?
- …het ORT het in enige toernooi in Amersfoort e.o.
is waar een thema creatief en opvallend wordt
doorgevoerd (en daarom dus ook ECHT leuk is)?
- ….een brede glimlach/grijns op mijn gezicht verschijnt als ik denk aan alle keren dat ik mee heb
gedaan
Kortom, allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet, opoffering en gezelligheid!

Het laatste woord
Bedanken van mensen doen wij als redactie graag,
zoals jullie hier hebben kunnen lezen de afgelopen
week. Wij willen allereerst de ‘nieuwe’ dames Bianca en Chantal bedanken voor hun werk de afgelopen week in de keet voor de planning. Zij hebben
niet de leukste taak binnen de toernooicommissie
en moeten vaak moeilijke beslissingen nemen. Zij
zien weinig tot niets van het tennis. Naar onze mening hebben zij het fantastisch gedaan de afgelopen
week. Bedankt dames!!
Afscheid nemen doet vaak pijn! Ook nu zijn er verschillende mensen waarvan wij helaas afscheid
moeten nemen. Het is de laatste dag ORT als
commissielid voor Jerry, Wendy, Belinda, Milo, Wijnand en Bart. Vanavond staat hen nog een verassing te wachten van de overige commissieleden.
Het is voor hen een dubbel gevoel vandaag denken
wij. Aan de ene kant zullen zij vanaf volgend jaar
een extra week vakantie hebben, maar zij zullen het
toch wel gaan missen, toch??!!

Het 25 jarig jubileum van het ORT werd mede mogelijk gemaakt door:

UITSLAGEN ZATERDAG 1 JULI
09.00 uur

HD3

Bastiaan Oosterhuis
Edwin van Almkerk
Tim Verhoeff
Debby Koopman
Ellen Does
Saskia Maessen
Pim Venema

-

Devlin Vijn
Vincent van Wely
Rob Noordberger
Isabelle Hoorn
Angelique van Hassel
Marielle vd Riet
Arend Doppenberg

Devlin Vijn
Vincent van Wely
Dunya Hagebeuk
Hans Voogt
Tanco van Zoeren
Yvonne Marcin
Guus Muijs
Katinka Lievestro
Michel Verduijn
Rob Vivie

-

Matthijs Jansen
Harold Reitsma
Robin Vlug
R. de Ruig
Milko Telder
Marieke Beijersbergen
Silvia Groen
Nicolette Zand – Scholten
Menno Koper
R. Kats Lichvoort

-

Paul Sevinga
Dille Rikkert
Marin Strijker
Peter Rietman
Erik Alink
Sjirk Post
Erik Bock
Pim Venema

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

HE8 17+

Brent van Dorssen
Rogier van Leijenhorst
Joelle Blankenstijn
Cees Schipper
Wouter Emaus
Hans Susan
Wim van Leeuwen
Renko Kooistra

13.15 uur

DE3
DE4
HE4
HE6
HE7 35+

Lisanne Muuse
Isabelle Hoorn
Wilco Meiborg
Pim Schijven
Arthur Verschoof

-

Saskia Huizinga
Carli Wischoff
Christian Heinerman
Robin Saers
Dave Odegard

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

14.30 uur

DE3
HE3
HE4
DE6
HD7 35+

Monique van Bracht
Jeroen vd Hoek
Rob Noordbergen
Sascha Muijs
Eelco Krabbe
Hans Jansen
Erik Bock
Sjirk Post

-

Anouk van Leeuwen
Brent van Dorssen
Dille Rikkert
Saskia de Vries
Cees Schipper
Wouter Emaus
Michel Verduijn
Rob Vivie

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

Jordy Kamerling
Pim Schijven
Louise Boone
Arie Koomans
Cees Brandsen
Hilde Bakker
Annemieke vd Burg

-

Jan Peter Schreutelkamp
Masha Holwarda
Ivar Luth
Mikael de Vries
Dennis Anthony
Sandra Groenewoud
Madelon Cloo

3-6 4-6
3-6 3-6

Kim Sen
Dennis Kos
Anouk Albers
Arjan Sakkers
Kjeld Beijer
Marcel Griffioen

-

Monique van Bracht
Damir Wijdenes
Yvette Hamming
Stich van Wezenbeek
R. de Ruig
Milko Telder

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

HE4
DE5
DE7
DE8 17+
HE8 17+
10.30 uur

HD3
DE 4
HD7
DD7
DE7
HD7 35+

11.45 uur

HE3
HE4
DE6
HD7 35+
HD7 35+

HD7 35+

16.00 uur

HE4
GD5
HE6
HE8 17+
DD8 17+

17.15 uur

DE3
HE5
GD 5
HD7

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

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

6-4 6-3

0-6 2-6
4-6 2-6
1-6 1-6

6-7 2-6

GD7
DD8 17+

18.45 uur

DE5
DD5
DD5
DD7
DE8 17+
HE8 17+

20.00 uur

GD3
HE4
HE6
DD7 35+

21.15 uur

HD5
HE7
HE7
GD7
DE7

Freek van Eck
Marin Strijker
Thera Gerritsen
Monique Meskes

-

Ellen Does
Herman Oskam
Gerda vd Hengel
Evelien Kooloos

5-7 6-1 6-4

Jentien Van Pel
Aranka Dullemond
Ashley Visser
Susan Bosman
Caitlin Visser
Jolanda Ruler
Kim Ruler
Sandra Groenewoud
Dennis Anthony

-

Yvette Hamming
Sanne vd Brink
Saskia de Vries
Mirthe Hooijen
Jennifer Meerding
Annabel Blom
Linda vd Weide
Yvonne Marcin
Marcel Kuijer

5-7 6-1 6-4
6-4 0-6 6-3

Janny Koelewijn
Erwin van Dijk
Wilco Meiborg
Constantijn v/d Meer
Nellie de Goede
Ania Melchers – Hulak

-

Suzan Bogers
Stefan van Eijden
Jan Peter Schreutelkamp
Mikael de Vries
Jeanette Kok
Loes Swaning

Jort Kolman
Damir Wijdenes
Rutger Leenders
Jose Matos Gabriel
Hans Voogt
Thera Gerritsen
Katinka Lievestro

-

Michel Flohr
Arjan vd Pol
Jaap Visser
Justin Heijnis
Ineke Kries
Jaap Kries
Machteld Linsschoten

6-4 6-1

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

6-1 6-0
0-6 1-6
4-6 3-6
5-7 6-4 1-6
6-1 6-2

DAGPLANNING ZONDAG 2 JULI
09.00 uur

DD3
DD5
HD5
HE6
HD8 17+
HD8 17+

10.30 uur

HE3
GD3
GD5
HE7
DD7

Malini de Bruin
Lisanne Muuse
Anouk Albers
Kerry Maat
Vincent de Gans
Ingmar Kolbrink
Pim Schijven
Ronald Lijklema
Koos Venema
Dennis Anthony
Erik Jeroen Pals

Karen van Koningsbruggen
Nanda Reems
Aranka Dulemond
Ashley Visser
Patrick Kleuver
Daniel Willemse
Loek vd Bedem
Bert vd Linden
Bert Vrugteveen
Jeroen Jooren
Marcel Kuijer

Joris Onverwagt
Nanda Reems
Brian Reijngoud
Ivar Luth
Marsha Holwarda
Justin Heijnis
Marieke Beijersbergen
Silvia Groen

Quirijn Bolink
Janny Koelewijn
Erwin van Dijk
Arjan Sakkers
Anouk Albers
Jaap Visser
Jolanda Ruler
Kim Ruler

12.00 uur

DE5
HE5
DE6
HE6
HE8 17+
DD8 17+

Jentien van Pel
Damir Wijdenes
Joelle Blankenstijn
Constantijn vd Meer
Dennis Anthony
Madelon Cloo
Sandra Groen

Debby Koopman
Ruben Bos
Saskia de Vries
Pim Schijven / Loek vd Bedem
Pim Venema
Thera Gerritsen
Monique Meskes

13.30 uur

DE3
HE3
DD5

Saskia Huizinga
Joroen vd Hoek
Winnaar DD5
zondag 9.00 uur
Dave Odegard
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld
Wouter Emaus
Cees Schipper

Kim Sen
Joris Onverwagt / Quirijn Bolink
Susan Bosman
Caitlin Visser
John van Gent
Jeanette Kok
Loes Swaning
Erik Bock
Sjirk Post

DE7
DE8 17+
HD8 17+

Dunya Hagebeuk
Dille Rikkert
R. de Ruig
Milko Telder
Katinka Lievestro
Saskia Maessen
Winnaar 9.00 uur

Carli Wischhoff
Jan Peter Schreutelkamp
Jesse van Keken
Nils vd Putten
Angelique van Hassel
Sandra Groenewoud
Winnaar 9.00 uur

DD3

Saskia Huizinga

Winnaar 9.00 uur

HE7 35+
DD7 35+
HD7 35+

15.00 uur

16.30 uur

DE4
HE4
HD7

HD3
HD5
GD7

Kim Sen
Quirijn Bolink
Brent van Dorssen
Winnaar 9.00 uur
Freek van Eck
Marin Strijker

Matthijs Janssen
Harold Reitsma
Jort kolman
Damir Wijdenes
Jaap Kries
Ineke Kries

