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Overeenkomsten met vorig jaar of gewoon toeval?!
Het was weer zo’n dag gisteren op het
Telman & van Leeuwen Open. Vol
goede moed begon de commissie ’s
ochtends met de voorbereidingen
voor de partijen die er die dag gespeeld gingen worden en aan het begin van de dag zag het er ook allemaal nog goed uit tot op dat ene moment…
Toen gebeurde wat er vorig jaar tijdens het 25 jarig jubileum toernooi
ook gebeurde op de zaterdag in het
voorweekend. Er kwam binnen zeer
korte tijd (ongeveer 15 minuten) meer
water naar beneden dan dat er hopelijk in de komende week bij elkaar
gaat vallen! Het was echt bar en
boos! Alle deelnemers haasten zich
naar het Caesars Palace om te schuilen voor de regen en het onweer!
Binnen een kwartier zagen de banen
er als volgt uit:

Dat betekende dus een paar uur geen
tennis in ieder geval. Er werd daarom
ook de toevlucht gezocht door de
deelnemers in andere dingen, zoals
een spelletje poker aan de daarvoor
ingerichte tafel in het clubhuis.

Maar wat zijn nou precies de overeenkomsten met vorig jaar dan? Nou,
toen speelde het Nederlands voetbalelftal zijn wedstrijd tegen Portugal op
het WK op zaterdagavond en wat is
nou het geval; het Nederlands voetbalelftal onder 21 speelde gisteravond
ook een wedstrijd tegen Servië. De
opening hadden wij vorig jaar voor het
eerst sinds lange tijd ’s avonds gepland om 19:00 en wij hebben besloten dat dit jaar weer te doen. Vorig
jaar hadden we na de opening een
activiteit (een galafeest) en dit jaar
hadden we na de opening weer een
activiteit, namelijk het oudcommissieleden toernooi!
Is het erg toevallig dat al deze dingen
overeenkomen met vorig jaar en dus
ook de regen weer met bakken uit de
hemel komt of hoort dit gewoon bij het
ORT? De commissie zal voor het
toernooi volgend jaar in ieder geval in
overweging nemen al deze overeenkomsten (met het jaar ervoor) niet
meer te laten plaatsvinden. Op deze
manier zal het weer dan ook wel beter
worden op de zaterdag van het voorweekend, zo is op dit moment de gedachte!
Nou goed; er werden nog wel een
paar wedstrijden gespeeld in de ochtenduren. Het spits werd afgebeten
door de heren Vrolijk en Fokker. Vrolijk won de strijd met 6-0 6-3.
In de ronde daarna van 12:00 uur
kwamen in 2 wedstrijden 5 Randenbroekers aan de beurt! Er was een
volledig Randenbroeks onderonsje op
baan één waar Herman Oskam en
Gertjan Wijdenes het opnamen tegen
de familie Vrugteveen, dit keer vertegenwoordigt door Hans en Ronald.
Ondertussen stond ook ‘Don’ Vito
Vrugteveen zijn eerste tennisballen
weg te slaan op het Telman & van
Leeuwen open van dit jaar. Het viel
de wedstrijdleiding meteen op dat hij
wel erg veel dropshots sloeg. Dit was
wel een slimme tactiek van hem, want
hij verloor van al de punten waarin hij
een dropshot sloeg er maar één!
Helaas konden door het hiervoor omschreven weer deze beide partijen
niet worden uitgespeeld.
Toen het water met bakken uit de
hemel kwam hadden de dames van
de wedstrijdplanning meteen een déjà
vu met vorig jaar en wisten zij meteen
wat er moest gebeuren. Binnen ‘no
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time’ waren alle wedstrijden voor de
op dat moment aanwezige deelnemers doorgepland naar andere tijdsstippen.

Eenmalige aanbieding!
Dit jaar heeft u als deelnemer de mogelijkheid om gratis een erg mooi shirt
te ontvangen van het Telman & van
Leeuwen Open 2007. Wij stellen daar
als commissie echter wel één voorwaarde aan. Dit is, dat u het shirt tijdens het spelen van uw partijen op dit
toernooi zult dragen. Als u zich aanmeldt bij de keet voor uw eerste partij
zult u de shirts zien hangen. Wij hopen natuurlijk dat aan het eind van de
week alle finales in deze shirts worden gespeeld! Op de eerste speeldag
werden de shirts meteen massaal gedragen en er was zelfs een dubbelpartij waarbij alle vier de spelers het
shirt droegen! Hulde mannen!

Activiteiten deze week!
Ondanks de regen gisteren hebben
we toch nog op 2 banen het commissietoernooi kunnen spelen. Dit was
een daverend succes en er werd veel
gelachen en ook goed getennist. Kijk
voor een extra verslag op de volgende pagina’s. Daar zijn ook leuke foto’s
te vinden!
Op woensdagavond 27 juni zal er geheel in stijl van het thema van het
toernooi de inmiddels bekende casinoavond zijn in samenwerking met
Hell’s & Bell’s Casino. Op vrijdagavond 29 juni is er weer de beruchte
feestavond met dit jaar de ‘Boogie
Wonder Band’. Kleed u allen weer
mooi aan in stijl van het thema!
Voorafgaand aan de feestavond zal
weer een loterij worden gehouden. De
hoofdprijs dit jaar is een Alfa Romeo
Spider een weekend voor uw deur!
Koop dus snel uw loten!!!

Verslag oud-commissieleden toernooi

Rubriek van Sander

Gisteren is het oud-commissieleden toernooi gespeeld. Direct na de opening werd er een toernooitje gespeeld tussen
oud-commissieleden van het ORT in de afgelopen jaren. Dit
bleek een daverend succes te zijn. Allen gehuld in een Tshirt gesponsord door Newasco de Hoop Wasserij en Motex
Promowear speelden zij in vaste dubbelcombinaties tegen
elkaar. Er werd op het scherpst van de snede gespeeld en
dat leverde een aantal spannende wedstrijden op.
Enkele impressies van de sfeer kunt u hieronder zien!

De zomer is weer begonnen en dat is dit jaar in
Nederland weer goed te merken. Typerend zijn
natuurlijk de hoosbuien en de lage temperatuur
die gisteren onze eerste speeldag zeer nadelig
hebben beïnvloed. Wel één van de veertien partijen is uitgespeeld. Dit mag de pret van de
commissieleden natuurlijk niet drukken, want
hoe wordt de dag dan wel ingevuld? Een voorbeeld: nadat de partytent was gesneuveld door
de hevige wind probeerde commissieleden Robert ‘Bertha’ en Pascal ‘Hommy’ Tuhusula dit
probleem tevergeefs op te lossen. Met tevergeefs bedoel ik een partytent die niet meer te
redden is en een nagenoeg gebroken teen nadat ‘Bertha’ een betonnen parasolhouder op de
teen van ‘Hommy’ liet vallen. De commissie had
het niet meer… Op ‘Hommy’ na die naar eigen
zeggen verbaasd was over het feit dat hij na afloop van het incident zijn mond niet met zeep
hoefde te spoelen.
Conclusie: Ongeacht het weer, het ORT blijft het
gezelligste toernooi van de regio zowel voor de
commissie als voor de deelnemers en dat zal
deze week ook weer blijken!

Weersverwachting

Na het toernooitje was het tijd voor de ontknoping van het
EK onder de 21. Een flink aantal mensen hadden ondanks
het slechte weer de weg naar ons park gevonden en onder
het genot van een hapje en een drankje werd het team met
succes een hart onder de riem gestoken.

Echtpaar van de dag!
De eer van het eerste echtpaar
van de dag is besteed aan Jewwy
‘Don’ Tuhusula, samen met
Wendy ‘show all’ van Empelen.
Deze eer is elke dag besteed aan
een speciaal paar. Jarenlang
waren ze een succesvolle
combinatie tijdens het ORT, maar
misschien bloeit er toch meer op
dan menigeen denkt. In ieder
geval zijn ze nu officieel echtpaar
op Las Vegasbroek!

Na de erg slechte weersomstandigheden van
gisteren hopen wij natuurlijk op betere omstandigheden deze week. Hoopt u met ons mee?
Zo Ma
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Zonneschijn (%)
30
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20
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Min. temp. (°C)
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11
11
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4
6
5
4
4

Wist u dat…………
… er tegenwoordig al spelers uit de HE5 worden
gevraagd om alsjeblieft mee te doen aan een
toernooi, althans, Tijmen Kooij schemerde met
interesse van verschillende toernooien toen hij
in zijn ogen wel erg lang moest wachten voordat
hij zijn eerste partij door kreeg
… Stefan ‘Kobus’ van Eijden een stadsbus niet
ziet remmen en daardoor gisteren een klein ongelukje had met de auto van zijn vriendin, commissielid Bianca.
… Bianca vliegensvlug naar het plaats delict
moest om een aantal belangrijke papieren ter
plaatse te krijgen.
… commissielid Pascal Tuhusula gisteren werd
aangevallen door commissiegenoot Robert, die
met een parasolhouder aan het spelen was.
… Chantal haar vader ‘Jewwy’ met een wel erg
speciale naam in haar telefoon heeft staan.

UITSLAGEN ZATERDAG 23 JUNI
10.30 uur HE7 17+

Marc Vrolijk

-

Anton Fokker

6-0 6-3

12.00 uur HE5
HD7 17+

Patrick van Houten
Hans Vrugteveen
Ronald Vrugteveen

-

Vito Vrugteveen
Herman Oskam
Gertjan Wijdenes

verpl.
verpl.

13.30 uur HE4
HE4
HE6
DD7 17+

Christian Heinerman
Matthijs Scheltema
Justin Heijnis
Rianne Krechting
Machteld Linschoten
Peter Rietman

-

Derk-Jan Hoekstra
Brian van Heuvel
Sam Brundel
Wendy de Jager
Erna de Vaal
Herman Rekers

verpl.
verpl.
verpl.
verpl.

Marieke Beijersbergen Silvia Groen
Erik Masterling
-

Minda Dijkstra
Lotte van der Zwaag
Felipe Wesbonk

verpl.

16.30 uur HE6
DE7 17+

Nils van Putten
Monique Coolen

-

Bart van Grevenhof
verpl.
Anouk van den Hoven verpl.

18.00 uur HE5
HE5

Hidde Burgmans
Joël van Ark

-

Sam Yeganeh
Martin Stegehuis

HE7 17+
15.00 uur DD7 17+
HE7 17+

verpl.

verpl.

verpl.
verpl.

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!

Gokje wagen?
Wilt u deze week een gokje wagen? Kom dan op woensdagavond 27 juni naar het Caesars
Palace! In samenwerking met Hell’s & Bell’s casino staan er woensdagavond twee blackjack
tafels en één roulette tafel voor u klaar om miljonair te worden!

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.
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9.00 uur

HE6
DE7 17+
DD7 17+

Justin Heijnis
Monique Coolen
Rianne Krechting
Machteld Linschoten

-

Sam Brundel
Anouk vd Hoven
Wendy de Jager
Erna de Vaal

10.30 uur

HE4
HE5
HE6
HE7 17+
HE7 17+

Christian Heinerman
Loek vd Bedem
Tom Schulten
Rogier Vermorken
Peter Rietman

-

Derk-Jan Hoekstra
Sven vd Werff
Ed de Ruyter
Aad Mess
Herman Rekers

12.00 uur

HE4
DD5

Rene Metz
Maartje vd Berg
Saskia de Vries
Marjorie Bakker
Hans Vrugteveen
Ronald Vrugteveen

-

Dennis Verbeek
Amanda Hagebeuk
Ilse vd Hoef
Rianne Krechting
Herman Oskam
Gertjan Wijdenes

DE7 17+
HD7 17+
13.30 uur

DE4
HE4
HE4
HE6
HE7 17+

Romy Smeeing
Ingmar Kolbrink
Matthijs Scheltema
Stefan Wijdenes
Arend Doppenberg

-

Sanuelya van Loenhout
winnaar zondag 10.30
Brian vd Heuvel
Joost van Ham
Andre Masteling

15.00 uur

HE4
HE5
HD6

Erik Stepanian
Hidde Burgmans
Gert Muijs
Marcel Schuurman
Sylvia Ankoné

-

Alexander vd Horst
Sam Yeganeh
Martin van Herwaarden
Ronald Meijer
Karin Riethoven

Yvette Hamming
Inge van Keken
Hanneke Schoordijk
Hans Vrugteveen

-

Anne-Sophie Heinerman
Hilde Bakker
Annemieke vd Burg
Jan Hoekstra

HE7 17+

Patrick van Houten
Sam Brundel
Eugene Kepel
Louise Filius
Greetje Koevoets
Gerard van Putten

-

Vito Vrugteveen
Maarten Mennes
Mark Buitenkamp
Caroline Nieuwland
Jolande Vrielink
Severin Winkler

19.30 uur

HE3
HE4
HE4
HE5
HE6
HE7 17+

Rolf Alblas
winnaar 13.30
Guido Boumann
Martin Kolber
Nils van Putten
Erik Masteling

-

Lukas Wolf
Frank Figlarz
Ydo Bruinsma
Mark Evers
Bart van Grevenhof
Felipe Wesbonk

21.00 uur

HE4
HE5

Marc Weerdenburg
Stefan Wijdenes

-

Chris ter Steege
Rutger Smitshuijzen

DE7 17+
16.30 uur

DE4
DD7 17+
HE7 17+

18.00 uur

HE5
HE5
HE6
DD7 17+

