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Gelukkig! ‘Mooi’ weer… 
 
Gisteren was het dan zo ver hoor. Het 
was mooi weer, nou ja beter dan ver-
wacht is misschien beter op zijn 
plaats! Dat was wel nodig ook, want 
op zaterdag was er welgeteld één 
partij afgespeeld! Zo veel mogelijk 
partijen waren van zaterdag naar 
zondag verzet en zodoende ontstond 
er een druk en leuk dagje gisteren op 
het Telman & van Leeuwen Open. 
 
Zoals elk jaar maken wij als amateur-
journalisten fouten, zo ook dit jaar. Dit 
jaar hebben wij dit maar meteen bij de 
eerste partij van het toernooi gedaan! 
Gisteren schreven we dat de enige 
partij die op zaterdag is afgerond ge-
wonnen was door Anton Fokker, na 
veel telefoonverkeer, emailberichten, 
sms’en en postduiven bleek toch dat 
zijn tegenstander Marc Vrolijk aan het 
langste einde trok, onze excuses! 
 
De eerste ronde was vandaag meteen 
om 9:00. Op baan twee speelden de 
dames Krechting en Linschoten de 
eerste damesdubbel van dit jaar te-
gen De Jonge en De Vaal. Krechting 
en Linschoten hadden niet veel pro-
blemen met hun tegenstanders en 
wonnen met 6-2 6-3. Rianne Krech-
ting verloor later op de dag wel haar 
dames singel tegen Marjorie Bakker, 
maar Rianne vond ‘fiftyfifty’ wel een 
mooie score voor de dag! 
 
Ondertussen in het Caesars Palace 
waren de commissieleden Paul en 
Robert bezig met het gereed maken 
van de presentatie die op de TV ach-
terin draait. Hij is inmiddels gereed en 
u kunt op de TV van alles zien over 
het toernooi. Ook leuke foto’s zijn in 
deze presentatie verwerkt. Neem dus 
eens een kijkje op z’n tijd! 
 

 
De presentatie is gereed! 

 

De wedstrijden 
gingen gestaag 
door op het Tel-
man & van Leeu-
wen Open. Baan 
3 was de baan 
van de jongeren 
met om 9 uur 
Sam Brundel te-
gen Justin Heijnis 
(Sam won met 6-
3 6-3). Justin had 
het moeilijk met de        Sven’s big serve 
nederlaag en reed als  
een ware VIP met piepende fietsban-
den direct weg van het park na de 
laatste geslagen bal. Om 10:30 
speelde op baan 3 Loek v/d Bedem 
en Sven v/d Werff (Sven won met 7-6 
6-4) en om 13:30 Stefan Wijdenes en 
Joost van Ham (Joost won met 6-4 6-
4).  
 
Op baan 4 was de snelste wedstrijd 
van de dag om 10:30, waar Aad Mess 
binnen het uur afrekende met Rogier 
Vermorken met 6-1 6-0. Ook op baan 
4 speelden de dames v/d Berg en de 
Vries een erg vreemde wedstrijd te-
gen de dames Hagebeuk en v/d Hoef. 
De eerste en de derde set werden 
gemakkelijk gewonnen door de Ran-
denbroekers met 6-1 en 6-0, maar de 
tweede set was volledig de andere 
kant op met 6-1 voor de Soesterkwar-
tierders. Mogelijk concentratieverlies? 
 
Op baan 1 speelde om 12:00 Rene 
Metz zijn eerste partij van dit toernooi 
tegen Dennis Verbeek. Wij hebben er 
met de commissie nog een lang over 
gediscussieerd, maar wij kunnen ons 
niet herinneren dat Rene niet mee 
heeft gedaan aan het ORT (op zijn 
blessure van de afgelopen jaren na 
dan). Rene heeft een echte band op-
gebouwd met het ORT (vroeger ook 
als sponsor). Hopelijk volgen er nog 
vele jaren met Rene als deelnemer! 
Rene zal in ieder geval nog minimaal 
één keer spelen dit jaar, want hij won 
van Dennis met 6-2 7-6. 
 
Om 12:00 werd er ook nog een potje 
HD7 17+ afgespeeld van de dag er-
voor (vanwege de regen gestaakt op 
4-4). De heren maakten er een waar 
spektakel van op baan 5. Hans en 
Ronald Vrugteveen wonnen uiteinde-
lijk van Herman Oskam en Gertjan 
Wijdenes met 7-5 7-6, na een achter-
stand van 5-2 in de tweede set. 

In de ronde van 18.00 uur was het 
tijd voor de zoveelste Vrugteveen op 
ons park. Vito ‘Corleone / dropshot / 
dat racket is moeilijk vast te houden’ 
Vrugteveen moest zijn gestaakte 
wedstrijd van zaterdag tegen Patrick 
van Houten afmaken. Vito leidde na 
zaterdag met 6-0 en 3-2 maar trok 
na een mooie partij uiteindelijk met 
7-5 in de derde set aan het kortste 
eind. Toch heeft Vito bewezen dat 
hij in de toekomst zeker een belang-

rijke tennisser voor Randenbroek gaat 
worden, beide jongens verdienen een 
groot compliment. En Patrick is mis-
schien wel een outsider voor de titel 
hier op het Telman & Van Leeuwen 
Open. 
 
Helaas begon het tijdens de ronde 
van 19.30 uur dan toch te regenen, 
waardoor er enig oponthoudt ont-
stond. Dit weerhield ons er toch niet 
van alle partijen (op één na) af te spe-
len! Hopen maar dat dit elke dag lukt!  
 
Eenmalige aanbieding! 
Het gaat zo goed met onze eenmalige 
aanbieding dat wij een nieuwe lading 
shirts besteld hebben bij de sponso-
ren Motex en 
Newasco. U 
heeft als deel-
nemer de mo-
gelijkheid om 
gratis een erg 
mooi shirt te 
ontvangen van 
het Telman & 
van Leeuwen 
Open 2007. Er is één voorwaarde, dat 
u het shirt tijdens het spelen van uw 
partijen op dit toernooi zult dragen.  

 

CASINO NIGHT 
Op woensdagavond is het weer 
tijd voor de inmiddels traditionele 
casino night. In samenwerking 
met Hell’s & Bell’s zal het weer 
een erg mooie avond worden! 
Vanaf 19:30 kunt u weer een gokje 
wagen op de 
twee black-
jack tafels en 
het roulette. 
Wie houdt er 
nou niet van 
gokken?! 
Komt dus  
allen! 



 

 

Ergens eten deze week? 
Als het weer het toelaat zullen er vanaf maandag op het 
terras lekkere hapjes te verkrijgen zijn voor de kleine 

trek. Heeft u dus zin in een lekker tussendoortje dan weet 
u nu waar u moet zijn!  

 
De slag van…… 
In deze rubriek zal iedere dag een compilatie te vinden zijn 
van opmerkelijke/ mooie/ indrukwekkende slagen die wij te-
gen komen op onze banen. Dus zie je één van de fotografen 
langs de banen staan gooi dan alle remmen los!!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rubriek van Sander 
De opening van zaterdagavond was weer een gezellig feest-
je. Ook het openingstoernooi was een groot succes, volgens 
de deelnemers voor herhaling vatbaar! Zo waren er nog 
meer successen zoals de gloednieuwe kampioenen van 
Jong Oranje waarvan iedereen heeft kunnen genieten in het 
Ceasars Palace en tegenwoordig is een paar uur droog weer 
natuurlijk ook een succes te noemen… 
En dan, de dag loopt op z’n eind en de gasten verlaten ‘Las 
Vegasbroek’. Dit betekent niet dat het dan voor de commis-
sie ook al het einde van de dag is. De caravan oftewel het 
‘Press Center’ biedt goed onderdak voor nog wat welver-
diende rust onder het genot van een welverdiend hapje en 
drankje. Ware het niet de versnaperingen maar wel de mu-
ziek die een aantal commissieleden tot waanzin dreven. 
Joling! Draai is ff ‘November Rainnnn’!! was een uitspraak 
die ik zondagavond toch zeker een keer of vijftig heb ge-
hoord. Helaas geen ‘November Rain’ voor de liefhebbers! 
Ondanks deze ‘tegenvaller’ is het met Robert ‘Bertha’ 
Nieuwland toch altijd feest. Hem maakt het niet uit wat er 
gedraaid wordt. Met soms wat ‘ADHD-achtige trekjes’ was 
‘Bertha’ de smaakmaker van de avond… En dat heeft hij zelf 
geweten ook… Voor nadere uitleg over zijn ietwat dikke 
hand kunt u contact met hem opnemen. Er was één com-
missielid die na het ‘teenincident’ van zaterdagmiddag enige 
vorm van gerechtigheid voelde. Lekker voor je ‘Bertha’ klonk 
het uit de keet na wat laf gejammer over zijn dikke hand… 
Ach ja, zo is er elke dag wel wat… De gezelligheid wordt er 

in ieder geval niet minder op. En wie 
weet lukt het ‘Joling’ om een deze da-
gen ‘November Rain’ uit de speakers te 
laten knallen. Ik houd u op de hoogte!   

LOTERIJ 
 
Vrijdagavond vlak voor het begin van de 
bekende feestavond zal er weer een loterij 
worden gehouden. Er zijn schitterende prij-
zen te winnen, waaronder een weekendje 
de auto voor de deur die u hier op de foto 
ziet! Verder zijn 
er twee tele-
foons te winnen, 
een MP3-speler 
en verschillen-
de tegoedbon-
nen. Koop dus 
snel uw loten bij 
commissielid 
Robert of later in de week bij de ‘bekende 
dames’. 1 voor 1,50 en 10 voor 10 euro! 

 
Wist u dat………… 
… ‘dancing’ Frans Bogers tijdens de regenpau-
ze op zaterdagmiddag zijn danspasjes aan het 
oefenen was op het terras. 
…Sam Yeganeh zijn mixpartner Sanne v/d Brink 
tijdens de partij ‘gangster moppie’ noemt. 
… Saskia de Vries haar preutse naam inmiddels 
wel heeft weggewerkt. Ze kleedde zich gisteren 
zelfs tot op haar ondergoed om op de baan.  
… Matthijs Scheltema deze keer zijn tennis-
schoenen had meegenomen voor zijn wedstrijd! 
Zaterdag was hij ze vergeten, maar werd hij ge-
red door de regen! 
… ook Ingmar Kolbrink er een handje van heeft 
zijn schoenen kwijt te raken. 
… de ORT-commissie van alle markten thuis is 
en zelfs hulp biedt bij vrijgezellen feesten! 
…sommige bestuursleden van LTV Randen-
broek hun eigen shirt verkiezen boven het shirt 
van het Telman & van Leeuwen Open! 
…’Don’ Vito Vrugteveen een nieuwe dansstijl in-
troduceerde aan de wedstrijdleiding, genaamd‘ 
cripwalken’ (goed geschreven?)! 
… Guus ‘muis’ Muijs soms met, naar eigen zeg-
gen, ‘schuddende oksels’ op de baan staat! 
 
Echtpaar van de dag! 
Vandaag een echtpaar dat misschien qua 
leeftijd nogal uit elkaar ligt, maar er zijn toch ook 
overeenkomsten tussen Inge van Keken en Vito 
Vrugteveen. Ze zijn namelijk beide 
Randenbroekers en ze zijn vaak dag en nacht 
op de baan te vinden en 
hebben beide gister een 
erg goede wedstrijd 
gespeeld. Het verschil is 
alleen dat Inge wel weet 
te winnen en Vito niet.  



UITSLAGEN ZONDAG 24 JUNI 
 
 

9.00 uur HE6  Justin Heijnis   - Sam Brundel   6-3 6-3 
  DE7 17+ Monique Coolen  - Anouk vd Hoven   7-5 6-4 
  DD7 17+ Rianne Krechting  - Wendy de Jager   6-2 6-3 
    Machteld Linschoten - Erna de Vaal 
   
10.30 uur HE4  Christian Heinerman - Derk-Jan Hoekstra   6-4 6-4 
  HE5  Loek vd Bedem  - Sven vd Werff   7-6 6-4 
  HE6  Tom Schulten  - Ed de Ruyter   6-2 6-2 
  HE7 17+ Rogier Vermorken  - Aad Mess    6-1 6-0 
  HE7 17+ Peter Rietman  - Herman Rekers   6-1 7-6 
 
12.00 uur HE4  Rene Metz   - Dennis Verbeek   6-2 7-6 
  DD5  Maartje vd Berg  - Amanda Hagebeuk   6-1 1-6 6-0 
    Saskia de Vries  - Ilse vd Hoef 
  DE7 17+ Marjorie Bakker  - Rianne Krechting   6-2 6-4 
  HD7 17+ Hans Vrugteveen  - Herman Oskam   7-5 7-6 
    Ronald Vrugteveen - Gertjan Wijdenes 
 
13.30 uur DE4  Romy Smeeing  - Sanuelya van Loenhout  6-2 6-4 
  HE4  Ingmar Kolbrink  - Christian Heinerman  6-3 7-6 
  HE4  Matthijs Scheltema - Brian vd Heuvel   6-3 6-1 
  HE6  Stefan Wijdenes  - Joost van Ham   6-4 6-4 
  HE7 17+ Arend Doppenberg  - Andre Masteling   6-4 7-6 
 
15.00 uur HE5  Hidde Burgmans  - Sam Yeganeh   6-4 6-1 
  HD6  Gert Muijs   - Martin van Herwaarden  6-1 6-2 
    Marcel Schuurman  - Ronald Meijer 
  DE7 17+ Sylvia Ankoné  - Karin Riethoven   w.o. 
       
16.30 uur DE4  Yvette Hamming  - Anne-Sophie Heinerman  6-4 6-1 
  DD7 17+ Inge van Keken  - Hilde Bakker   6-2 6-3 
    Hanneke Schoordijk - Annemieke vd Burg 
  HE7 17+ Hans Vrugteveen  - Jan Hoekstra   6-1 7-5 
  
18.00 uur HE5  Patrick van Houten - Vito Vrugteveen   0-6 6-3 7-5 
  HE5  Sam Brundel   - Maarten Mennes   6-1 7-5 
  HE6  Eugene Kepel   - Mark Buitenkamp  6-2 6-2 
  DD7 17+ Louise Filius   - Caroline Nieuwland  6-2 7-6 
    Greetje Koevoets  - Jolande Vrielink 
  HE7 17+ Gerard van Putten  - Severin Winkler   6-0 6-0 
 
19.30 uur HE3  Rolf Alblas   - Lukas Wolf    2-6 6-1 6-4 
  HE4  Matthijs Scheltema - Frank Figlarz   w.o.  
  HE4  Guido Boumann  - Ydo Bruinsma   w.o. 
  HE5  Martin Kolber  - Mark Evers    6-2 1-6 6-1 
  HE6  Nils van Putten  - Bart van Grevenhof  6-4 6-1 
  HE7 17+ Erik Masteling   - Felipe Wesbonk   6-0 6-1 
 
21.00 uur HE4  Marc Weerdenburg  - Chris ter Steege   verpl. 
  HE5  Stefan Wijdenes  - Rutger Smitshuijzen  6-1 6-3 
  



 
DAGPLANNING MAANDAG 25 JUNI 

 
 

15.00 uur  HE5  Michiel Warmerdam - Maarten Mennes 
   DE7 17+ Alida van Buuren  - Sylvia Ankoné 
 
16:30 uur  DE4   Isabelle Hoorn  - Marloes van Gangelen 
   DE5  Maartje v/d Berg  - Joelle Blankestijn 
   HE5  Daan Dijkema  - Guido Boumann 
   HE5  Joeri Vrugteveen  - Ronald Bauman 
 
18:00  DD3  Carmen v Leijenhorst - Romy Smeeing 
     Kelly Schäfer  - Gina Spek 
   HE3  Maurice van Oosten - Marc Weerdenburg 
   HE4  Jort Kolman  - Michiel Crol 
   HE5  Constantijn v/d Meer - Joeri Paters 
   HE6  Jesse van Keken  - Robbert van Nes 
   HD7 17+ John Heijmeskamp - Gijs van Nieuwenhoven 
     Raymond van Keken - Patrick Philippi 
 
19:30  DE3  Dido Blonk   - Dienke Dekker 
   HE4  Sjoerd Heuts  - Robbert v/d Hoef 
   HE4  Vito Vrugteveen  - David v/d Tempel 
   HE5  Bart Verhoeff  - Sebastiaan Bonapart 
   HE5  Sebastiaan Flohr  - Paul Abrahamse 
   HE5  Elmar van Brakel  - Colin Jacobs 
 
21:00  HE3  Erwin van Dijk  - Gerben Sakkers 

HE5  Rutger Smitshuijzen - Tijmen Kooij 
   HE5  Joël van Ark  - Martin Stegehuis 
   HE6  Gert Muijs   - Patrick van Houten 
   GD7 17+ Olga Mos-Breedveld - Annemarie Kets 
     Harry van Ooststroom - Ton Koetsier 
   HE7 17+ Marc Hoge   - Albert-Jan Abbing 

 
 




