Redactie: Gerard & Robert

Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2007

De zon doet het nog…
Met loot in de schoenen gingen de
commissieleden naar het park toe
maandag middag. Er was afgesproken iets eerder aanwezig te zijn om zo
een goede afweging te kunnen maken
wat te gaan doen. Meteen de hal in?
Nog ff aankijken… De voorspellingen
waren in ieder geval niet al te goed.
Toch nog maar ff snel op
www.buienradar.nl kijken wat de
laatste voorspellingen zijn! Zozo, dat
ziet er nog niet al te slecht uit. Twee
keer een kwartiertje regen en de rest
van den dag droog als de voorspellingen van het moment kloppen.

Die ene bui…

En zo zou het zijn… één kwartier regen en zelfs aan het begin van de
avond zonneschijn! Die zon hadden
we nog niet zo veel gezien op het
Telman & van Leeuwen Open 2007,
dus dat was wel weer even nodig! De
‘good mood’ zat er bij de commissie
dan ook meteen weer helemaal in en
zelfs de herfststormen van de komende dagen kunnen ons niet meer van
het stuk brengen… Ook dit jaar wordt
het toernooi weer een daverend succes!
Dan maar weer een paar wedstrijdverslagen! We beginnen dit keer
bij de ronde van 16:30. In deze ronde
was het de nummer één van de plaatsingslijst bij de DE4, die haar optreden op het toernooi begon. Isabelle
‘Justine’ Hoorn won, zoals wel een
beetje verwacht, van Marloes van
Gangelen. In toch een leuke wedstrijd
was Isabelle te sterk met 6-1en 6-3.

Vandaar ‘Justine’

Ook de zus van Gerard Joling (heeft
Joling een zus dan hoor ik u den-

ken…) was in deze ronde aan de
beurt. Joëlle Blankenstijn was iets te sterk
voor de zus van… 6-4
en 6-3 was het uiteindelijke resultaat.
In de ronde van 18:00
was de op voorhand
beste mannelijke tennisser van het toernooi
ingeroosterd. Maurice van Oosten, de
nummer één geplaatst in de HE3,
deed zijn plaatsing dan ook eer aan
door met 6-bam en 6-tik (6-0 en 6-1)
te winnen van Marc Weerdenburg.
Marc verklaarde na afloop dat hij pas
in de één na laatste game van de
tweede set zijn eerste winner sloeg!
Deze game schreef hij overigens wel
meteen op zijn naam ook…
Ook de familie van Keken
(Randenbroeks trots) was vanavond
goed vertegenwoordigd. Jesse mocht
het opnemen tegen Robbert van Nes
en Raymond speelde met zijn partner
John tegen de heren van Nieuwenhoven en Philippi. Zoon lief deed het
echter beter dan zijn vader. Jesse
won met 6-1 6-2 en Raymond dolf het
onderspit met 7-5 6-2.
Ook voor Robbert v/d Hoef viel het
doek gisteravond in de HE4. Na tenminste 7 matchpoints was Sjoerd
Heuts de uiteindelijke winnaar. Het
lukte Robbert niet om Sjoerd te breken, maar hij vond een goede vervanger in het hek van baan 2.

Kramp na racket slingeren

Dat Robbert tegen het einde van de
derde set kramp in zijn arm kreeg
vonden we niet zo gek. Hij gooide
namelijk regelmatig zijn racket door
de geluidsbarrière tegen het hek
aan.....misschien toch handig om het
de volgende keer in je handen te houden en je krachten te sparen voor een
matchpoint!!!
In de ronde van 19:30 kwamen
we iets opmerkelijks tegen. Er was
namelijk een zogenaamde ‘dubbele
dubbelganger’ op het park aanwezig.
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Jaja, Sebastiaan Bonapart, zorgde
voor een aantal hevige
discussies binnen de
commissie. Qua uiterlijk
was het meer de James
Blake van een tijd terug,
maar op de baan metamorfeerde hij tot Gäel
Monfils. Ondanks deze
vergelijking met toppers,
was het niet voldoende om Bart Verhoef te kloppen. Bart won na een
mooie wedstrijd met 6-3 6-4.
Voor Gert ‘als je bril maar goed
zit’ Muijs kwam er wel heel snel een
einde aan dit toernooi. Qua mooie
praatjes zou Gert eigenlijk in de categorie 3 thuishoren, maar op de baan
blijkt categorie 6 toch wat te hoog gegrepen. Met het astronomische aantal
van wel geteld 4 games in 2 wedstrijden, verliet Gert gister via de achterdeur ons park.
De laatste partij van de avond
ging in de categorie HE7 17+ tussen
de heren Hoge en Abbing. De heren
maakten er een vermakelijke afsluiting
van de avond van. Met lange en afwisselende slagenwisselingen waren
zij als laatste klaar die avond. Inmiddels was het al weer gaan regenen,
maar gelukkig konden de heren de
partij afronden. Met 6-4 5-7 6-4 was
Abbing te sterk voor Hoge.

CASINO NIGHT

Op woensdagavond 27 juni 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 blackjack
tafels en het
roulette. Wie
houdt er nou
niet van gokken?! Komt
dus allen!

VRAGEN??!!
Indien u vragen heeft over vervolgpartijen of anderszins over wedstrijden bel dan de wedstrijdcommissie op nummer 033-4802771.
Bel niet met nummer 033-4330977 en
stuur geen email naar de vereniging
a.u.b. Alvast bedankt!

De slag van……
Vandaag weer wat opvallende/ indrukwekkende en mooie
momenten op ons park. Wanneer je één van de fotografen
langs de banen ziet staan, gooi dan net zoals Raymond de
remmen los. Schroom niet om eens lekker je vinger in je
neus te steken, heerlijk Ray!!!!!!!

verkondigde dat hij normaal een kilo lasagna in
z’n holle kies stopt… Ik zeg: dat is toch niet normaallllll!!!
Trouwens commissielid Gerard ‘Joling’ was het
gezeur over ‘November Rain’ zo zat dat hij de
complete CD van Guns ’n Roses maar heeft
meegenomen. Nu moeten een aantal commissieleden weer op zoek naar een ander nummer
dat we bij ‘Joling’ kunnen aanvragen… Misschien het voor Gerard ‘Joling’ zeer bekende
nummer ‘Ticket to the tropics’? Wie weet brengt
dat ook wat beter weer met zich mee… Wij hopen er op!

Wist u dat…………

Rubriek van Sander
Wat helpt de ORT-commissie de dag door in een week vol
met regen? Juist, het bericht dat er geen regen gaat vallen.
En dat was gistermiddag vanaf 17:00 uur het geval. De door
de commissie best bekeken site www.buienradar.nl gaf aan
dat het tot zeker 21:30 uur droog zou blijven. En ja hoor,
droogte alom en zelfs de zon liet zich van haar goede kant
zien. Een moment om van te genieten, zeker gezien de matige voorspellingen voor de rest van de week. Een ander
moment om van te genieten was het overheerlijke avondmaal wat chefkok ‘Jewwy’ Tuhusula voor de commissie had
bereid. Het gebeurt niet vaak dat ik de helft eet van wat Paul
‘Popeye / Dat is toch niet normaallllll’ Albers eet, maar gister
was dit toch echt het geval. ‘Popeye’ had thuis al kunnen
genieten van een heerlijk maaltje, dat zijn Nienke voor hem
had bereid en toch heeft hij het kunnen presteren hier nog
twee borden van Jewwy z’n overheerlijke nasi te verorberen.
De commissie verbaasde dit niets nadat hij een dag eerder

… Maurice van Oosten liever een game van zijn
tegenstander verliest, zodat hij zelf nog een game kan serveren voor de winst.
… de langste partij tot nu toe gisteren
gespeeld werd om 15:00 tussen de
dames van Buuren en Ankoné.
… er weer sommige deelnemers waren
die het shirt van het Telman & van
Leeuwen Open niet wilden dragen!
Robbert v/d Hoef en Michiel Crol, grote
schande!!!!
… dit natuurlijk ook meteen hun kansen
op glorie teniet deed, Michiel verloor
met 6-1 6-0 en Robbert kon door het
weigeren zijn 7 matchpoints niet
benutten!
…er binnen de familie Vrugteveen het Sonja
Bakker dieet heerst. Zoon Vito vindt het knap
dat die Sonja Bakker alleen maar gerechten in
haar boek zet die hij niet lust.
…diezelfde Vito Vrugteveen deze rubriek liever
de “Weet u watjes?” noemt
…ex-toernooivoorzitter ‘Don’ Jewwy Tuhusula
het nog steeds niet kan verkroppen dat hij niet
meer dagelijks in de keet zit en daarom gisteren
uit wanhoop besloot om de deurklink van de
keet af te trekken en zo de dames op te sluiten…
…we als commissie bezig zijn om het synchroon
slepen te optimaliseren, we trainen tegenwoordig zelfs in het donker na afloop van de partijen!

Echtpaar van de dag!
Het echtpaar van de dag bestond gisteren uit
commissielid Robert en ‘zijn’ Dunya. De gebruikelijke ceremonie werd
gisteren ter plekke op het
terras uitgevoerd en u
kunt hen dan ook van
harte feliciteren met het
toekomstige geluk! Proficiat dame en heer! Wij
presenteren u hierbij het
echtpaar van de dag!

UITSLAGEN MAANDAG 25 JUNI
15.00 uur HE5
DE7 17+

Michiel Warmerdam Alida van Buuren
-

Maarten Mennes
Sylvia Ankoné

7-5 2-6 6-2
5-7 6-3 6-3

16:30 uur DE4
DE5
HE5
HE5

Isabelle Hoorn
Maartje v/d Berg
Daan Dijkema
Joeri Vrugteveen

-

Marloes van Gangelen
Joelle Blankestijn
Guido Boumann
Ronald Bauman

6-1
6-4
6-1
6-4

18:00

Carmen v. Leijenhorst
Kelly Schäfer
Maurice van Oosten
Jort Kolman
Constantijn v/d Meer
Jesse van Keken
John Heijmeskamp
Raymond van Keken

-

Romy Smeeing
Gina Spek
Marc Weerdenburg
Michiel Crol
Joeri Paters
Robbert van Nes
Gijs v Nieuwenh.
Patrick Philippi

6-2 6-3

DD3
HE3
HE4
HE5
HE6
HD7 17+

6-3
6-3
6-4
7-5

6-0
6-1
7-6
6-1
7-5

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

19:30

DE3
HE4
HE4
HE5
HE5
HE5

Dido Blonk
Sjoerd Heuts
Vito Vrugteveen
Bart Verhoeff
Sebastiaan Flohr
Elmar van Brakel

-

Dienke Dekker
Robbert v/d Hoef
David v/d Tempel
Sebastiaan Bonapart
Paul Abrahamse
Colin Jacobs

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

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

21:00

HE3
HE5
HE5
HE6
GD7 17+

Erwin van Dijk
Rutger Smitshuijzen
Joël van Ark
Gert Muijs
Olga Mos-Breedveld
Harry v Ooststroom
Marc Hoge

-

Gerben Sakkers
Tijmen Kooij
Martin Stegehuis
Patrick van Houten
Annemarie Kets
Ton Koetsier
Albert-Jan Abbing

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

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

HE7 17+

6-4 5-7 6-4

DAGPLANNING DINSDAG 26 JUNI
15.00 uur

HE4
DE5
HE5
HE5
HE7 17+

Marc Weerdenburg
Rian vd Weitgraven
Michiel Warmerdam
Jacco Oskam
John van Gent

-

Chris ter Steege
Susan Bosman
Sebastiaan Flohr
David vd Tempel
Herman Rekers

16.30 uur

DE4
DE4
HE5
HE5
HD6

Marlot vd Brink
Kelly Schäfer
Sjoerd van Eijken
Brian vd Heuvel
Justin Heijnis
Jesse van Keken

-

Bonnie Riechers
Dienke Dekkers
Martin Kolber
Patrick van Houten
Etienne Harteveld
Ivan Sakharov

18.00 uur

DE3
DE3
HE3
DE5
HE5
HE5
HE5

Dunya Hagebeuk
Julia Tuhusula
Paul Sevinga
Linde Berg
Ronald Bauman
Jort Kolman
Robbert vd Hoef

-

Anouk van Leeuwen
Denise Drenth
Mark vd Hoek
Saskia de Vries
Chris ter Steeg
Sven vd Werff
Dennis Verbeek

19.30 uur

HE3
HE4
HE5
HE5
HD6

Christiaan vd Horst
Erik Stepanian
Elmar van Brakel
Felix Bake
Jaro Rijswijk
Robert Sloterwijk
Frans van Ham
Joost van Ham

-

Yellan Boendermaker
Alexander vd Horst
Karlo Hamstra
Dick Bremer
Hidde van Ooststroom
Tom Schulten
Gijs van Nieuwenhoven
Victor Vermeulen

Diana Schäfer
Helma van Leeuwen
Annemieke Veenma
Sebastiaan Flohr
Ronald van Slooten
Damia Donkervoort
Dave Odegard
Denise van Asch
Lana van Asch

-

Saskia Huizinga
Debby Koopmans
Manon Spoelder
Stefan van Eijden
Peter ter Meulen
Marleen Herzog
Rutger Smithuijzen
Anouk vd Hoven
Anneke Schouten

HD6
21.00 uur

DE3
DD3
HD3
DE4
HE6
DD7 17+

