
 
 
                                       

Redactie: Gerard & Robert        Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2007    woensdag 27 juni 2007 
 

CASINO NIGHT!!! 
Vanavond is het dan zo ver! Casino 
Night op het Telman & van Leeuwen 
Open 2007. Vanaf half acht zullen er 
in samenwerking met Hell’s & Bell’s 

Casino twee 
blackjack- en 
één roulette tafel 
voor u klaar 
staan! Voor-
gaande jaren 
was het een ge-
weldig succes 
dus dat zal het 
dit jaar ook weer 
worden! 

 
Dan terug naar gistermiddag 15:00. 
Ietwat vroeg voor een klassieker, 
maar het was er wel eentje op baan 6! 
John van Gent mocht het weer eens 
opnemen tegen Herman Rekers. De-
ze twee zijn elkaar de afgelopen jaren 
veel vaker tegengekomen op het ORT 
en het was altijd een spannende en 
vaak lange wedstrijd. Ook nu weer 
was het een spannende wedstrijd, 
maar hij was deze keer niet extreem 
lang. John won met 6-3 7-6. Herman 
verklaarde achteraf dat hij het wel 
nooit meer van hem zou kunnen win-
nen en hem eigenlijk gewoon een 
keer ‘een goed pak rammel zou moe-
ten geven!’ Misschien is dat de oplos-
sing? Hij wist het gewoon niet meer… 
John lachtte wat en de heren gingen 
een biertje drinken in het Caesars Pa-
lace. Volgend jaar mogelijk een nieu-
we tactiek bedenken Herman!  
Ook ‘Basje’ ‘Corona’ Flohr stond in-
gepland voor de ronde van 15.00 uur. 
Zijn tegenstander gaf echter op het 
laatste moment een w.o., waardoor 
Bas de gelegenheid had om zich als 
waardig commissielid te laten zien, 
vooral de koffie was erg lekker Bas!! 
 
In de ronde van 16.30 uur werd een 
nieuw record neergezet. Kelly Schäfer 
en Dienke Dekker deden er alles aan 
om de planning zoveel mogelijk te 
verstoren. Met vele rally’s van 30 sla-
gen of meer, was het een ware uitput-
tingsslag. Beide dames gaven elkaar 
geen strobreed toe. Na 3 uur en 15 
minuten was het uiteindelijk toch Kelly 
die de handdoek in de ring moest 
gooien. Dienke op naar de titel in de 
DE4??!! 
 

  
      De forehand en backhand van Kelly 
 
Veel later begonnen maar nog sneller 
klaar dan de wedstrijd van Dienke en 
Kelly was de wedstrijd tussen Dunya 
Hagebeuk en Anouk ‘jaja de hoofd-
sponsor’ van Leeuwen. Na een mooi 
duel was Dunya uiteindelijk toch wat 
te sterk. Dit ging wel in tegen de af-
spraken die met Dunya gemaakt wa-
ren. De deal was namelijk dat ze 
Anouk zou laten winnen om zo het 
hoofdsponsorschap van Telman & 
Van Leeuwen niet in gevaar te bren-
gen.  

Gelukkig kon Anouk na de partij nog lachen!!! 
 
Ook de wedstrijd tussen Paul ‘wat een 
 wind’ Sevinga en Mark ‘ik lijk ۩ֹּלַאڇ¥ج
steeds meer op een student’ van de 
Hoek stond in de ronde van 18.00 uur 
gepland. In de eerste game was Paul 
al helemaal klaar met de wind. Toch 
kon hij er een driesetter uitslepen 
waarin hij uiteindelijk met 6-4 de bie-
tenbrug op ging.  

 
Hoekie 85 als een echte student 

 
Gisterenavond was er ook weer een 
rising star actief op ons park. Zijn 
naam is Felix Bake en viel gisteren 
vooral op door zijn goede tennis en 

zijn geweldige vechtlust. In een bijna 
uitzichtloze situatie tegen Dick Bremer 
in de HE5, speelde hij zijn beste ten-
nis en won daarmee de wedstrijd. Nu 
moet blijken of hij deze instelling in 
het vervolg van het toernooi kan vast-
houden. 
In de laatste speelronde gaf Saskia 
Huizinga, winnares van vorig jaar, ac-
te de presence. Ze speelde tegen de 
oudere zus van de eerder genoemde 
Kelly, Diane Schäfer. Diane gaf erg 
goed tegenstand, maar Saskia bleek 
toch nog een maatje te groot. Het 
werd 6-2 6-2. 

 
Lekker backhandje Sas!! 

 
In de laatste wedstrijd van de dag, 
speelden de heren naast het winnen 
van de wedstrijd nog voor iets anders. 
Het ging er namelijk om elkaar zoveel 
mogelijk te raken. Stefan ‘Kobus je 
moet remmen voor die bus’ van Eij-
den speelde samen met Peter ter 
Meulen tegen Bas ‘ik lust er nog wel 
eentje’ Flohr en Ronald ‘beachtennis’ 
van Slooten. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Stefan en Peter, maar 
Bas wist Stefan meer te raken. In on-
ze ogen zijn Bas en Ronald dus de 
morele winnaars!!! 
 

LOTERIJ 
Vrijdagavond tijdens de bekende 
feestavond zal er weer een loterij wor-
den gehouden. Er zijn schitterende 
prijzen te win-
nen, waaron-
der een week-
endje deze au-
to! Verder zijn 
er twee tele-
foons te win-
nen, een MP3-
speler en ver-
schillende te-
goedbonnen. Koop dus snel uw loten 
bij de ‘bekende dames’ of kom naar 
de keet. 1 voor 1,50 en 10 voor 10 euro! 
 
French Court 
Door de slechte weersomstandighe-
den zijn we genoodzaakt om de 
French Court banen te gebruiken de 
komende dagen.  



 

 

De slag van…… 
Opnieuw wat opvallende/indrukwekkende en mooie mo-
menten op ons park. Wanneer je één van de fotografen 
langs de banen ziet staan, gooi dan de remmen los! Van-
daag speciaal wat ‘vliegende slagen’!!! 
 

 

               

 

                       
 
Wist u dat………… 
...Suus Bogers gister na 3 uur zoeken de zoektocht naar 
een telefoon oplader heeft gestaakt. Met de wanhoop in 
haar ogen heeft ze werkelijk iedereen gevraagd om een 
oplader. Suus, die kerel wacht echt wel op je!!! 
…Ronald Bauman het presteert om 2 dagen achter el-
kaar te laat te komen terwijl hij vanuit Leusden komt en 
papa’s auto van 0 tot 100 gaat in 1,4 seconde.  
…Yellan Boendermaker er alles voor over heeft om vrij-
dagavond naar de feestavond te komen, hij overweegt 
zelfs om met de Schiphol taxi naar huis te gaan 
…Damia Donkervoort het helemaal bont maakt. Zij is 
speciaal voor ons toernooi terug uit L.A. komen vliegen.  
…Stefan ‘Kobus, ik heb moeite met het zien van bussen’ 
van Eijden zich direct opwierp als coach van Damia in 
Amerika. Als echte verkoper deed hij Damia een aanbod 
waar zij niet vanaf kon zien... goed idee Kobus! Neem je 
het vliegtuig of de bus…??? 
…gister voor het eerst in één ronde alle deelnemers in 
het toernooishirt speelden!!!! Super!! 

…Don ‘goede shoarmabakker’ Jewwy Tuhusula 
ook vandaag weer de deurklink van de keet af trok. 
Don, je mag terug komen als je wilt, je hoeft echt 
niet agressief te worden!! 
…Bas ‘Corona’ Flohr verbaast was over de goede 
reflexen van Stefan ‘Kobus, ik krijg de auto van Bi-
anca nooit meer’ van Eijden. “Ik vergeleek hem een 
beetje met Peter Pot en zijn reflexen”, zei Bas na 
de wedstrijd. “Daar heb ik me een beetje in vergist!” 
 
Rubriek van Sander 
De afgelopen dagen heb ik u meegenomen in de wereld 
van de ORT-commissie. Er gebeurt natuurlijk veel op 
een dag in een ietwat psychische onderlegde commis-
sie. Om een beetje een rode lijn in mijn rubriek te hou-
den wil ik hier liever niet vanaf wijken. Zo was het gister-
avond weer raak. Na een geweldige wedstrijddag op het 
ORT trok de commissie zich terug in de keet. Nadat de 
commissie zaterdagavond zeer kostbare informatie had 
verkregen van iemand van wie de naam anoniem blijft 
(Eus Praatgraag), was er reden tot een vergadering. 
‘Eus’ had de commissie voorzien van een aantal pikante 
foto’s van commissielid Arjan ‘ik ben er meer niet dan 
wel’ van den End. Door deze foto’s zijn wij erachter ge-
komen waarom Arjan er meer niet is dan wel. Arjan 
houdt namelijk van verkleedpartijtjes. In een playback-
show Marianne Weber vertolken draait Arjan zijn hand 
niet voor om. Gekleed in een sexy pakje (was het latex?) 
zette hij de boel op stelten. Er is met de commissie be-
sloten deze foto’s niet in het dagblad te plaatsen, wel is 
er een speciale versie voor Arjan gemaakt. En u kunt na-
tuurlijk raden wie deze speciale versie op taalkundige 
fouten mocht controleren. Eenmaal op de ‘Arjan special’ 
pagina beland vertrok zijn gezicht en een gierende 
commissie was het gevolg. Sportief als Arjan is kon hij er 
zelf gelukkig om lachen en antwoordde heel droog: “Je 
moet mijn naam wel goed spellen!”. Arjan ‘Weber’ van 
den End was wel eerste geworden met de playback-
show. Arjan wij zijn trots op je! Wie weet is ‘Weber’ bin-
nenkort wel te bewonderen in X-factor 2. Dit is typisch 
een verhaal dat ik niet voor u achter kon houden. Er zul-
len ongetwijfeld nog meer verhalen volgen. Misschien 
dat ik na de feestavond van vrijdag wel een hele pagina 
nodig heb voor mijn rubriek… Ik hoop ‘t! Dus kom allen 
en help mij mijn rubriek te vullen! 
 
Echtpaar van de dag! 
Las Vegas staat natuurlijk 
bekend als de huwelijksstad. 
Vandaag is het de beurt aan 
Mark v/d Hoek en Julia ‘nichtje 
van’ Tuhusula om in het 
huwelijksbootje te stappen. 
Beide wonnen ze hun 
wedstrijden tegen respectie-
velijk Paul Sevinga en Denise 
Drenth. Mark had iets minder 
zin in deze ceremonie dan 
Julia, zo blijkt uit de foto! 



UITSLAGEN DINSDAG 26 JUNI 
 

15.00 uur HE4  Marc Weerdenburg  - Chris ter Steege  6-3 7-5 
  DE5  Rian vd Weitgraven - Susan Bosman  6-3 6-2  
  HE5  Michiel Warmerdam - Sebastiaan Flohr  w.o. 
  HE5  Jacco Oskam  - David vd Tempel  6-2 7-5 
  HE7 17+ John van Gent  - Herman Rekers  6-3 7-6 
 
16.30 uur DE4  Marlot vd Brink  - Bonnie Riechers  6-2 6-4 

DE4  Kelly Schäfer  -  Dienke Dekkers  6-2 4-6 7-5 
HE5  Sjoerd van Eijken - Martin Kolber  6-1 6-3 
HE5  Brian vd Heuvel  - Patrick van Houten  6-4 2-6 6-4  
HD6  Justin Heijnis  - Etienne Harteveld  6-7 6-1 7-5 

 Jesse van Keken  - Ivan Sakharov 
 
18.00 uur DE3  Dunya Hagebeuk  - Anouk van Leeuwen 6-4 6-4 
  DE3  Julia Tuhusula  - Denise Drenth  6-1 6-1 
  HE3  Paul Sevinga  - Mark vd Hoek  4-6 6-4 6-4 
  DE5  Linde Berg   - Saskia de Vries  6-2 6-0 
  HE5  Ronald Bauman  - Chris ter Steege  5-7 6-1 6-4 
  HE5  Jort Kolman  - Sven vd Werff  6-4 6-1 
  HE5  Robbert vd Hoef  - Dennis Verbeek  6-4 6-3 
 
19.30 uur HE3  Christiaan vd Horst - Yellan Boendermaker 6-1 6-3 
  HE4  Erik Stepanian  - Alexander vd Horst 6-2 7-6 
  HE5  Elmar van Brakel  - Karlo Hamstra  6-4 6-3 
  HE5  Felix Bake   - Dick Bremer   6-7 7-6 6-4 
  HD6  Jaro Rijswijk  - Hidde van Ooststroom 6-3 7-6 
    Robert Sloterwijk - Tom Schulten 
  HD6  Frans van Ham  - Gijs van Nieuwenhoven 6-1 6-2 
    Joost van Ham  - Victor Vermeulen 
 
21.00 uur DE3  Diana Schäfer  - Saskia Huizinga  6-2 6-2 
  DD3  Helma van Leeuwen - Debby Koopmans w.o. 
    Annemieke Veenma - Manon Spoelder 
  HD3  Sebastiaan Flohr  - Stefan van Eijden 6-2 6-4 
    Ronald van Slooten - Peter ter Meulen 
  DE4  Damia Donkervoort - Marleen Herzog  6-4 6-3 
  HE6  Dave Odegard  - Rutger Smithuijzen 6-2 6-1 
  DD7 17+ Denise van Asch  - Anouk vd Hoven  6-2 7-5 
    Lana van Asch  - Anneke Schouten  
  



 
DAGPLANNING WOENSDAG 27 JUNI 

 
15.00 uur  HE3  Jesper Spoelder  - Wouter Olling 
   DE4  Nelleke Morsink  - Adinda Gasteren 
   HE5  Hidde Burgmans  - Chris ter Steege 
   HE5  Sjoerd v. Eijken  - Robbert v.d. Hoef 
   DE6  Anne-Sophie van Kester - Kim Boshuisen 
   HE7 17+ Jeroen Manten  - Marc Vrolijk 
 
16.30 uur  DE4  Damia Donkervoort - Marlot v.d. Brink 
   HE4  Chris ter Steege  - Tim Verhoeff 
   HE5  Jort Kolman   -  David v.d. Tempel 
   HE6  Jesse van Keken  - Pim Schijven 
   HE6  Patrick van Houten  - Carlo Schijven 
   HE6  Joost van Ham  - Martin Kolber 
 
18.00 uur  HE3  Roeland Schriemer  - Robert-Jan Zumbrink 
   HE5  Bart Verhoeff  -  Karlo Hamstra 
   DD6  Petra v.d. Hengel  - Ilse Nauta 
     Irma Klootwijk  - L. v.d. Oudeweetering 
   HE6  Ralf v.d. Kamp  - Rutger Smitshuijzen 
   HE6  Sam Brundel  - Loek v.d. Bedem 
   HE7 17+ Bas Oosterman  - Aad Mess 
    
19.30 uur  DE3  Helma Leeuwen  - Christianne Bus 
   DD3  Kim Sen   - Dorine Dirksen 
     Robin Vlug   - Kim Knobbe 
   HE3  Brent van Dorssen  - Mischa Mol 
   HE6  Jaap Visser   - Mark Buitenkamp 
   HD6  Richard v.d. Hoef  - Marcel Griffioen 
     Vincent v.d. Veer  - Jeroen Wijker  
   GD7 17+ Irma Fokker   - Elina Hessels 
     Anton Fokker  -  Thijs Noorda 
 
21.00 uur  DD3  Jannie Koelewijn  -  Romy Smeeing 
     Julia Tuhusula  - Gina Spek 
   DE4  Carmen v. Leijenhorst - Jentien van Pel 
   HE6  Colin Jacobse  - Nils van Putten 
   HE6  Jaro Rijswijk   - Tom Schulten 
   DE7 17+ Marina Zijderveld  - Saskia Maessen 
   HE7 17+ Albert-Jan Abbing  -  Barry Compagne  
 

 
 




