
 
 
                                       

Redactie: Gerard & Robert        Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2007      Zaterdag 23 juni 2007 
 

Telman & van Leeuwen 
Open 2007!!! 
Van harte welkom op het Telman & 
van Leeuwen Open 2007! Voor u ligt 
het eerste dagblad van de 26e editie 
klaar. Zoals u bij de entree van het 
park heeft kunnen zien, bevindt u zich 
op dit moment op Las Vegasbroek. 
Ja, u begrijpt het goed! Het thema van 
dit jaar is Las Vegas. Na een spette-
rend 25e jubileum toernooi vorig jaar 
zonder officieel thema hebben wij dit 
jaar dus gekozen voor dit thema. Zo 
wordt de traditie van ieder jaar een 
ander thema’s op het ORT voortgezet. 
De commissie heeft dit jaar weer zijn 
uiterste best gedaan om het park 
mooi aan te kleden en te voor-
zien van kenmerken van het 
thema. Zo zult u deze week 
tennissen op tennisbanen die 
vernoemd zijn naar verschil-
lende casino’s in Las Vegas. 
Enkele voorbeelden hiervan 
zijn baan 1: Bellagio en baan 
3: Mirage. 
Naast de banen zult u in het 
Caesars Palace een drankje 
drinken voor of na uw wed-
strijd. De keet, waar de wed-
strijdplanning wordt gedaan 
door de lieftallige en hardwer-
kende dames, zal dit jaar het 
Hard Rock Café zijn en dit dagblad 
wordt gemaakt in het Press Center. 
 
Nieuwe hoofdsponsor 
Dit jaar is het ORT de gelukkige eige-
naar van een nieuwe hoofdsponsor 
van het toernooi. Telman & van 
Leeuwen makelaars zijn bereidt ge-
vonden het ORT te gaan sponsoren 
als hoofdsponsor. Wij zijn hen natuur-
lijk erg dankbaar hiervoor en hopen 
op een lange en plezierige samen-
werking! Het toernooi is dit jaar dan 
ook omgedoopt tot Telman & van 
Leeuwen Open 2007. Naast Telman 
& van Leeuwen makelaars zijn er na-
tuurlijk nog andere sponsoren die ons 
toernooi mede mogelijk maken. Zo 
zorgen sinds dit jaar MultiLease en 
Alfa Romeo – Sam van Lingen voor 
een fantastische financiële bijdrage 
aan het toernooi. Daarnaast zijn wij 
ook weer erg gelukkig met de ver-
trouwde sponsoren Motex promo-
wear, Newasco de Hoop wasserij, 
Van Dam Sports, Pannekoeken-
boerderij Langenoord, Fridge en 

Stad Amersfoort / Koninklijke BDU 
Uitgeverij. Andere nieuwkomers dit 
jaar zijn Macfinance en B.T.T.S. 
Racket & Hockeyshop. Zonder de 
hulp van deze sponsoren zou het 
toernooi niet mogelijk zijn en wij willen 
hen hierbij nogmaals bedanken!  
 
Opening & oud-
commissieleden toernooi… 
De opening van de 26e editie van het 
ORT, het Telman & van Leeuwen 
Open, zal dit jaar net als vorige jaar 
plaatsvinden op zaterdagavond (van-
avond dus!!) om 19:00 uur.  
Meteen aansluitend aan de opening 
zal er om ongeveer 19:30 een toer-

nooitje gespeeld worden tussen oud-
commissie leden van het Open Ran-
denbroek Toernooi. Zij zullen elkaar in 
dubbelpartijen gaan bestrijden. Enke-
le bekende namen binnen de deel-
nemers zijn de vorig jaar gestopte 
toernooidirecteur ‘Jewwy’ Tuhusula, 
‘Dimi’ Wijnen en ‘Belin’ Wegner. An-
dere misschien minder bekende na-
men, maar zeker niet te onderschat-
ten deelnemers zijn de oudgediende 
Patrick Onderwater en Michel Hout-
veen.  
Wij wensen vanaf deze plaats ieder-
een alvast veel succes en hopelijk zal 
het een spannend en sportief toernooi 
worden tussen deze oud-
commissieleden.  
 
Commissie anno 2007 
De commissie heeft vorig jaar een 
aantal ervaren krachten verloren en 
als commissie zullen wij dit verlies 
aan ervaring dit jaar moeten proberen 
op te vangen. Naast de al bekende 
namen en gezichten van Pascal, Se-
bastiaan, Gerard, Robert, Paul, Bian-

ca en Chantal zijn de nieuwe gezich-
ten binnen de commissie dit jaar Jos 
Plompen, Arjan v/d End en Sander 
Jansen. Met dit tiental zullen we dit 
jaar het toernooi weer tot een succes 
proberen te maken.  
 
Eenmalige aanbieding! 
Dit jaar heeft u als deelnemer de mo-
gelijkheid om gratis een erg mooi shirt 
te ontvangen van het Telman & van 
Leeuwen Open 2007. Wij stellen daar 
als commissie echter wel één voor-
waarde aan. Dit is, dat u het shirt tij-
dens het spelen van uw partijen op dit 
toernooi zult dragen. Als u zich aan-
meldt bij de keet voor uw eerste partij 

zult u de shirts zien han-
gen. Wij hopen natuurlijk 
dat aan het eind van de 
week alle finales in deze 
shirts worden gespeeld! 
 
Leuke activiteiten… 
Natuurlijk zijn er dit jaar 
ook weer een aantal leuke 
activiteiten op het park 
door de week heen. Aller-
eerst zal er op zaterdag-
avond 23 juni het al eerder 
genoemde oud-
commissieleden toernooi 
zijn (na afloop van de ope-

ning van het toernooi). Daarnaast zal 
er op woensdagavond 27 juni geheel 
in het thema van het toernooi de in-
middels bekende casinoavond zijn in 
samenwerking met Hell’s & Bell’s Ca-
sino. Natuurlijk zal op vrijdagavond 29 
juni weer de beruchte feestavond 
plaatsvinden. Dit jaar zal de ‘Boogie 
Wonder Band’ de avond opvrolijken 
met hun muziek. Het zou geweldig 
zijn als u zich allemaal zo mooi moge-
lijk aankleedt voor het feest bij voor-
keur geheel in stijl van het thema! 
Voorafgaand aan de feestavond zal 
weer een loterij worden gehouden. Er 
zijn schitterende prijzen te winnen 
waaronder dit jaar een mooie hoofd-
prijs gesponsord door Alfa Romeo – 
Sam van Lingen. Eén weekend lang 
kan een Alfa Romeo Spider (te zien in 
het ‘bos’ op het park) thuis voor uw 
deur staan! Daarnaast zijn er ook mo-
biele telefoons en een mp3 speler te 
winnen! Koop vanaf maandag uw lo-
ten bij de keet of midweeks bij de be-
kende dames! 



 

 

De schema’s 
Net als vorig jaar hebben wij dit jaar weer veel mensen moeten 
uitloten. Dit tekent natuurlijk wel de enorme belangstelling voor 
ons toernooi en daar zijn wij dan ook trots op. Wij proberen het 
ook dit jaar weer voor iedereen zo veel mogelijk naar de zin te 
maken, ook al zal dit niet altijd lukken. Maar zoals u van ons 
gewend bent, speelt iedereen in ieder geval één onderdeel bij 
ons. Ook dit jaar zijn er weer mooie schema’s ontstaan uit de 
vele inschrijvingen.  
Wie kunt u dit jaar weer terug zien op het Telman & van Leeu-
wen Open 2007.In de HE3 zal de winnaar van vorig jaar (Je-
roen v/d Hoek) helaas zijn titel niet kunnen verdedigen, want 
hij is in zijn speelsterkte ontwikkeld naar het getal ‘2’. Binnen 
het schema van de HE3 zijn wel de volgende spelers te vin-
den. Als eerste geplaatst dit jaar is Maurice van Oosten op de 
voet gevolgd door de als tweede geplaatste Wouter Olling. 
Andere publiekstrekkers zijn Brent van Dorssen (zal hij dit jaar 
wel op tijd herstellen van de feestavond op vrijdagavond?) en 
Yellan Boendermaker. Hoewel zijn broer de titel niet meer kan 
verdedigen zal Hoekie’85 proberen de titel binnen de familie te 
houden.  
In de DE3 zal de titelverdedigster haar titel wel kunnen verde-
digen. De als tweede geplaatste Saskia Huizinga zal daar 
weer haar uiterste best voor gaan doen. Dit jaar zal ze het 
moeten opnemen tegen de als eerste geplaatste Dido Blonk, 
die op het toernooi van Soest-Zuid twee weken terug nog van 
Saskia in een spannende finale heeft gewonnen. Andere uit-
dagers van Saskia en Dido zijn Julia Tuhusula en Kim Sen. Zij 
zullen alles op alles zetten om de eerste twee geplaatste da-
mes niet in de finale te doen komen. Van eigen ‘Randenbroek-
se’ bodem proberen Anouk van Leeuwen en Helma Leeuwen 
de eer van Randenbroek hoog te houden binnen dit schema.  
In een schema van 16 (!!!) DD3 zijn veel goede koppels aan-
wezig. Om er een paar te noemen: Julia Tuhusula en Janny 
Koelewijn, Malini de Bruin en Lisanne Muuse en bijvoorbeeld 
Dunya Hagebeuk en Manon Kok. Randenbroekse hoop in 
bange dagen komt uit de hoek van Suzan Bogers en Anouk 
van Leeuwen en Kim Knobbe en Dorine Dirksen. Deze inge-
speelde dubbelcombinaties zullen er echter een zware dobber 
aan hebben de favorieten te verslaan. 
Andere mooie en vooral grote schema’s zijn de HE4 en de 
HE5. Daarin komt een groot deel van het mannelijke talent van 
Randenbroek aan bod. Dit geld ook voor de DE4 en DE5 
waarin Randenbroek goed vertegenwoordigd is. Hopelijk kan 
er aan het eind van de week nog een Randenbroeks succesje 
uit deze schema’s rollen, want zo chauvinistisch zijn we na-
tuurlijk wel! 
Over elk schema valt natuurlijk wel wat te schrijven, maar als u 
alle schema’s met daarin alle namen wilt zien, kunt u of een 
kijkje nemen in ons clubhuis (deze week omgetoverd tot Cae-
sars Palace) of in uw luie stoel thuis de computer aanzetten en 
surfen naar www.ltvrandenbroek.nl voor alles. Op deze websi-
te zijn bovendien het programmaboekje van dit jaar en elke 
dag dit dagblad te downloaden. Kijk voor dit alles onder het 
Telman & van Leeuwen Open 2007. Maar komt u natuurlijk 
vooral kijken op ons park naar de mooie en vaak spannende 
wedstrijden! 
 

Weersverwachting 
Natuurlijk hopen wij samen met u als deelne-
mers en publiek op mooi weer de gehele week, 
maar de voorspellingen die wij tot nu toe hebben 
gezien en gehoord op de verschillende weerka-
nalen zijn niet al te best voor de komende week. 
Nou hebben de weersvoorspellers het wel vaker 
niet bij het rechte eind en we hopen dus maar 
op het beste voor de komende week… 
Voor vandaag zijn de voorspellingen, dat het 
wisselvallig is met kans op buien mogelijk met 
onweer. 
De voorspellingen voor de komende week zien 
er op dit moment als volgt uit: 
 

za zo ma di wo 
Zonneschijn (%) 30 20 30 20 20 
Neerslagkans (%) 70 70 70 70 70 
Min. temp. (°C) 13 13 13 12 11 
Max. temp. (°C) 19 18 18 15 15 
Windkracht 3 4 4 6 5 
 
Wist u dat………… 
… het een erg gezellige week gaat worden op 
het Telman & van Leeuwen Open!!! 
… iedereen altijd leuke weetjes en roddels kan 
doorgeven aan de redactie van het dagblad. De 
kans is groot dat het dan de volgende dag op 
deze plek in het dagblad staat. 
… u op de televisie achterin het Caesars Palace 
een geweldig mooie presentatie kunt zien over 
dit toernooi.  
… het broertje van Manok Kok ‘Rens Kok’ op elk 
sms-bericht direct ingaat en zo ook zich direct 
inschreef voor het toernooi van dit jaar toen hij 
daarvoor een sms-bericht kreeg, terwijl hij niet 
eens lid is van een tennisvereniging of een 
bondsnummer heeft. 
… toen wij Rens om zijn bondsnummer vroegen 
om deel te kunnen nemen aan ons toernooi hij 
niet precies wist waar het over ging en op de 
proppen kwam met ‘tja, mijn zus tennist wel…’ 
… commissielid Robert moeite heeft met de vele 
nummers in zijn telefoon en zo ook wel eens 
sms’jes verstuurd naar de verkeerde personen. 
… Barry White onder een schuilnaam aan ons 
toernooi deelneemt in de HD6.  
… er op het park van Randenbroek op mysteri-
euze wijze dingen verdwijnen en deze vaak 
even later weer worden terug gevonden. 
… zelfs de voorzitter van de vereniging niet op 
de hoogte is van sommige gebeurtenissen. Een 
bankje hier een bankje daar…  
… commissielid Sebastiaan inmiddels weer in 
het Nederlands kan worden aangesproken. 



De 26e editie van het Open Randenbroek Toernooi wordt me-
de mogelijk gemaakt door: 

 



DAGPLANNING ZATERDAG 23 JUNI 
 
 

10.30 uur HE7 17+ Marc Vrolijk  - Anton Fokker 
   
12.00 uur HE5  Patrick van Houten - Vito Vrugteveen 
  HD7 17+ Hans Vrugteveen  - Herman Oskam 
    Ronald Vrugteveen - Gertjan Wijdenes 
 
13.30 uur HE4  Christian Heinerman - Derk-Jan Hoekstra 
  HE4  Matthijs Scheltema - Brian van Heuvel 
  HE6  Justin Heijnis  - Sam Brundel 
  DD7 17+ Rianne Krechting  - Wendy de Jager 
    Machteld Linschoten - Erna de Vaal 
  HE7 17+ Peter Rietman  - Herman Rekers 
 
15.00 uur DD7 17+ Marieke Beijersbergen - Minda Dijkstra 
    Silvia Groen  - Lotte van der Zwaag 
  HE7 17+ Erik Masterling  - Felipe Wesbonk 
       
16.30 uur HE6   Nils van Putten  - Bart van Grevenhof 
  DE7 17+ Monique Coolen  - Anouk van den Hoven 
  
18.00 uur HE5  Hidde Burgmans  - Sam Yeganeh 
  HE5  Joël van Ark  - Martin Stegehuis 
 
 
 

Ergens eten deze week? 
Vanaf maandag zullen er op het terras lekkere hapjes te verkrijgen zijn onder de partytent 
voor de kleine trek. Heeft u dus zin in een lekker tussendoortje dan weet u nu waar u moet 

zijn!  
 
 

 Rubriek van Sander 
Het nieuwe commissielid Sander Jansen heeft veel kwaliteiten en één daarvan is het 

schrijven van mooie stukjes in tijdschriften of dagbladen. Vandaar dat hij ook dit jaar zijn 
eigen rubriek heeft binnen het dagblad en vanaf morgen elke dag een stukje in het 

dagblad zal schrijven. De verwachtingen zijn hoog gespannen! 
 
 

LOTERIJ 
Vrijdagavond tijdens de feestavond zal er natuurlijk weer de beroemde loterij zijn, dit jaar 

gepresenteerd door Robert. Lootjes zijn te koop vanaf maandag bij Robert en later in de 
week bij de inmiddels bekende dames. 

Eén lootje voor 1,50 en 10 lootjes voor 10 euro. 




