
 
 
                                       

Redactie: Gerard & Robert        Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2007   donderdag 28 juni 2007 
 

Wat een mooie… 
…dag was het gisteren op het Telman 
& van Leeuwen Open 2007!!! Gewel-
dige wedstrijden en een gezellige ca-
sinoavond! En beter tennisweer kan je 
je ook niet wensen (misschien iets 
minder wind). 
 
Om 15:00 begon het al met de mooie 
wedstrijden! Op baan 1 maakte de als 
tweede geplaatste heer in de HE3 
voor het eerst zijn opwachting op het 
Telman & van Leeuwen Open. Wouter 
Olling speelde zijn openingswedstrijd 
tegen Jesper Spoelder. Jesper deed 
er alles aan, maar was toch behoorlijk 
kansloos, 6-2 6-2. Wouter zal het ver 
schoppen denken wij deze week! 
 
In de ronde van 16.30 speelde Pim ‘ik 
hou van lange wedstrijden’ Schijven. 
Misschien wordt het toch echt tijd om 

bij wedstrijden van Pim 
gewoon 2 rondes in te 
plannen, want ook 
gister tegen Jesse van 
Keken was het weer 
een marathonpartij. En 

weer wist Pim de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. Hij kon zelfs tijdens de 
wedstrijd zijn zoon Carlo, die 2 banen 
verder stond te spelen, corrigeren 
toen hij uit frustratie een bal het hek in 
sloeg. Even later was Pim echter zelf 
niet de baas over zijn 
emoties. Gelukkig was 
oma Schijven in de 
buurt om Pim op zijn 
inconsequente gedrag 
te wijzen. Heel goed 
oma!! 
 
Ook Chris ter Steege zorgde voor de 
nodige hoofdbrekens bij de commis-
sie. Hij speelde zowel in de ronde van 
15.00 als de ronde van 16.30 en 
maakte er in beide partijen een drie-
setter van. Waar hij in de HE5 nog wel 
wist te winnen van Hidde Burgmans 
met 5-7 6-1 6-3, verloor hij even later 
tegen Tim Verhoef in de HE4 met 6-3 
6-7 6-3. Toen hij na zijn tweede wed-
strijd terugkwam bij de keet vroeg hij 
echter doodleuk: ‘hoe laat moet ik zo 
de baan op’??, dat is pas een goede 
instelling!! 
 
In de ronde van 16.30 uur deed Jort 
‘ik denk het echt altijd beter te weten’ 
Kolman de dames van de planning 
wel een groot plezier door binnen 70 

minuten te winnen van David v.d. 
Tempel. Jort ziet zichzelf als dé titel-
kandidaat in de HE5, eens kijken of hij 
die zelf toegedichte favorieten rol 
waar kan maken in dit toernooi.  
 
Voor de commissie was in het sche-
ma van de HE3 Robert-Jan Zumbrink 
de grote onbekende. Na wat navraag 
bleek dat het ging om een jongen die 
na 2 jaar geen tennis, een aantal 
maanden geleden zijn rackets pas 
weer heeft opgepakt, en met succes. 
Vorige week stond hij nog in de finale 
van een ander toernooi en verloor hij 
in een spannende wedstrijd tegen 
Brent ‘op de finale zaterdag heb ik het 
altijd moeilijk op het ORT’ van Dors-
sen. Op het Telman & van Leeuwen 
Open moest hij het gister in de ronde 
van 18.00 opnemen tegen Roeland 
Schriemer. Roeland kwam voortva-
rend uit de startblokken en nam direct 
een 3-0 voorsprong, daarna nam Ro-
bert-Jan steeds meer het initiatief over 
en won uiteindelijk met 6-3 6-3. 
 

 
Robert-Jan als echte gravelbijter!! 

 
Ook Brent ‘pfff zaterdag wordt weer 
lastig’ van Dorssen maakte na een 
jaar weer een comeback op ons park. 
Hij speelde tegen Mischa Mol en won 
met 6-3 6-2. Zal hij dit jaar dan einde-
lijk doorstoten naar de finale?? Het 
belangrijkste daarbij is dat hij de feest-
avond zonder kleerscheuren door 
komt. 
 

 
Brent was ondanks een zware dag goed op 

dreef!! 
 
 

LOTERIJ 
Vrijdagavond tijdens de bekende 
feestavond zal er weer een loterij 
worden gehouden. Er zijn schitteren-
de prijzen te winnen, waaronder een 
weekendje deze auto! Verder zijn er 
twee telefoons te winnen, een MP3-
speler en verschillende tegoedbon-
nen. Koop 
dus snel uw 
loten bij de 
‘bekende 
dames’ of 
kom naar de 
keet. 1 voor 
1,50 en 10 
voor 10 eu-
ro!  
 
Vooraf waren de verwachtingen 
hooggespannen, maar ook Helma 
Leeuwen blijkt wedstrijdritme nodig te 
hebben om wedstrijdjes te winnen in 
de DE3. Ze speelde gisteren in de 
ronde van 19.30 tegen Christianne 
Bus. Christianne sloeg ogenschijnlijk 
erg makkelijk en vooral in de eerste 
set was ze oppermachtig. Helma 
knokte in de tweede set voor wat ze 
waard was, maar het bleek niet ge-
noeg te zijn (6-1 6-4).  
 
In de laatste ronde stonden leuke par-
tijen op het programma. Met in de 
DD3 de partij tussen Jannie Koelewijn 
samen met Julia Tuhusula en Romy 
Smeeing met Gina Spek. En in de 
DE4 Carmen van Leijenhorst tegen 
Jentien van Pel. Helaas waren Gina 
en Jentien geblesseerd en dus moes-
ten deze wedstrijden beide geschrapt 
worden. De wedstrijd tussen Marina 
Zijderveld en Saskia Maessen, ein-
digde voor Marina in het Press Cen-
tre. Nadat ze haar wedstrijd gewon-
nen had met behoorlijke kramp, liet ze 
zich heerlijk masseren door commis-
sieleden in de caravan. Marina verliet 
de caravan met de tekst: ‘ik denk dat 
ik morgen weer kramp krijg’.  

 
Het toernooi op internet!!! 
Het Telman & van Leeuwen Open is 
ook op internet goed vertegenwoor-
digd. Zo kunt u ons bijvoorbeeld vin-
den op hyves (www. openranden-
broektoernooi.hyves.nl) en op de in-
ternetsite van LTV Randenbroek 
(www.ltvrandenbroek.nl). Neemt u dus 
daar ook eens een kijkje voor bijvoor-
beeld dit dagblad, de schema’s en de 
mooiste foto’s van het toernooi! 



 

 

De slag van…… 
 

   
Damia de voetjes van de vloer            Jesse de voetjes bij elkaar 

 
Welke slag is de redactie niet helemaal duidelijk? 

Als u het weet, laat het ons even weten! 

  
Wat kan winnen toch  lekker zijn!!!   Het eten ook trouwens…!!! 
              
Wist u dat………… 
…Pim Schijven in het zicht van de wedstrijdleiding enkele 
toegestane stimulerende middelen in zijn bidon met water 
deed, maar het toernooishirt in eerste instantie weigerde. 
Met het shirt aan heb je die stimulerende middelen hele-
maal niet nodig Pim! In de dubbel met zijn zoon zal hij het 
shirt overigens wel gaan dragen naar eigen zeggen! 
… Chris ter Steege het niet zo heeft op avondwedstrijden. 
Hij wilde vandaag zelfs al om 11 uur spelen als het kon. 
De wedstrijdleiding vond 4 uur voor aanvang van de nor-
male wedstrijden echter net iets te veel van het goede! 
…Brent van Dorssen de dames van de planning liever 
een striptease ziet doen, dan dat ze de planning voor de 
zaterdag een beetje op orde krijgen. 
… ‘Vlugge Jaapie’ Visser er alles aan doet om zijn rating 
te verbeteren! Hij stapt zelfs de baan op met ingescheur-
de enkelbanden. Kan je misschien beter niet doen 
Jaapie, want als je dan in de derde set moet opgeven 
vanwege je blessure, zal je nooit 3 worden!!! 
….Sander ‘fire in the hol’ Jansen een krabbel relatie pro-
beert op te bouwen met Diane Schäfer (echt een aanra-
der trouwens, de hyves site van Diane!!) 

 
Echtpaar van de dag! 
Het is vandaag iemand die zijn beklag 
kwam doen bij de redactie dat hij nog niet 
in het dagblad heeft gestaan! Nou Jort 
vandaag is het wel raak, Je bent dan ook 
maar meteen het echtpaar! 

 
Sanders kijk op het ORT 
Dinsdagavond, een hilarische avond die ik niet snel 
zal vergeten. Na een voortvarende dag op het ORT 
te hebben afgerond was het voor de commissie tijd 
om even uit te rusten. Nu zou je denken dat na een 
aantal lange ORT dagen het niveau qua grappen 
snel daalt. Dit is in de commissie niet het geval. 
Een aantal commissieleden schudden de tranenrol-
lers zo uit hun mouw. Het is alleen jammer dat ik 
deze grappen niet mag vertellen in verband met 
een hoog schunnigheidgehalte. Dat is helaas wel 
een domper op mijn rubriek, tevergeefs probeer ik 
deze grappen met u te delen. Helaas keurt de eind-
redactie deze vaak niet goed.  
Goed, toen was het moment daar, door het over-
heerlijk dorstige weer van de afgelopen dagen was 
het vocht op. Er diende dus een nieuwe levering 
gehaald te worden. Via een onorthodoxe sluiproute 
waren wij beland bij het nederige stulpje van com-
missieleden ‘Hommie’ en Chanty Tuhusula waar wij 
gelukkig een lening konden afsluiten. Vooral de reis 
was het herinneren waard! 
 
Deze week wordt er voor aanvang van de ‘echte’ 
wedstrijden een extra partij aan de dag toege-
voegd. Pascal ‘Hommie’ Tuhusula beweert namelijk 
dat hij na een jaar niet te hebben getennist mij kan 
verslaan. U snapt natuurlijk wel dat ik deze laffe 
uitspraken niet pik en dat ik ‘Hommie’ dus de mond 
moet snoeren. Gistermiddag zouden wij deze vete 
voor eens en voor altijd op de baan uitvechten. 
Mag u raden wie er om half één nog in zijn bed 
lag… Jazeker het was: ‘Hommie’. Ik denk dat hij 
angstig onder de dekens lag… Hopelijk gaat het 
(als ‘Hommie’ het aandurft) deze week nog wel ge-
beuren. Wie weet heeft dit jaartje rust hem wel 
goed gedaan en sta ik van de week met een mond 
vol tanden… Ik ga er niet van uit maar ik houd u op 
de hoogte! 
 
Sfeerimpressie casinoavond!!! 
Ook dit jaar weer een daverend succes!!! 
 

   
Hoekie’84 had geen succes!        Ingmar had wel succes! 
   

 
 
 
 

Peter Pot is altijd aanwezig! 
 

     



UITSLAGEN WOENSDAG 27 JUNI 
 

15.00 uur HE3  Jesper Spoelder  - Wouter Olling  6-2 6-2  
  DE4  Nelleke Morsink  - Adinda Gasteren  7-5 6-0 
  HE5  Hidde Burgmans  - Chris ter Steege  5-7 6-3 6-1 
  HE5  Sjoerd v. Eijken  - Robbert v.d. Hoef  6-7 6-2 6-1 
  DE6  Anne-Sophie van Kester - Kim Boshuisen  6-3 6-1 
  HE7 17+ Jeroen Manten  - Marc Vrolijk  4-6 7-6 6-1 
  
16.30 uur DE4  Damia Donkervoort - Marlot v.d. Brink  6-2 6-3 
  HE4  Chris ter Steege  - Tim Verhoeff  6-3 6-7 6-3 
  HE5  Jort Kolman  -  David v.d. Tempel  6-2 6-1 
  HE6  Jesse van Keken  - Pim Schijven  6-4 4-6 6-2 
  HE6  Patrick van Houten - Carlo Schijven  6-4 7-5 
  HE6  Joost van Ham  - Martin Kolber  6-4 7-6 
 
18.00 uur HE3  Roeland Schriemer  - Robert-Jan Zumbrink 6-4 6-3 
  HE5  Bart Verhoeff  -  Karlo Hamstra  6-4 6-1 
  DD6  Petra v.d. Hengel  - Ilse Nauta   2-6 6-2 6-0 
    Irma Klootwijk  - L. v.d. Oudeweetering 
  HE6  Ralf v.d. Kamp  - Rutger Smitshuijzen 6-2 6-4 
  HE6  Sam Brundel  - Loek v.d. Bedem  6-1 6-2 
  HE7 17+ Bas Oosterman  - Aad Mess   7-5 6-1 
    
19.30 uur DE3  Helma Leeuwen  - Christianne Bus  6-1 6-4  
  DD3  Kim Sen   - Dorine Dirksen  7-5 6-3 
    Robin Vlug   - Kim Knobbe 
  HE3  Brent van Dorssen - Mischa Mol   6-3 6-2 
  HE6  Jaap Visser   - Mark Buitenkamp 6-7 7-5 4-1 
  HD6  Richard v.d. Hoef  - Marcel Griffioen  7-5 6-4 
    Vincent v.d. Veer  - Jeroen Wijker    
  GD7 17+ Irma Fokker  - Elina Hessels  6-3 5-7 6-2 
    Anton Fokker  -  Thijs Noorda 
 
21.00 uur DD3  Jannie Koelewijn  -  Romy Smeeing  w.o. 
    Julia Tuhusula  - Gina Spek 
  DE4  Carmen v. Leijenhorst - Jentien van Pel  w.o. 
  HE6  Colin Jacobse  - Nils van Putten  7-6 6-2 
  HE6  Jaro Rijswijk  - Tom Schulten  6-2 6-2 
  DE7 17+ Marina Zijderveld - Saskia Maessen  6-3 6-1 
  HE7 17+ Albert-Jan Abbing  -  Barry Compagne  6-1 6-2  
     
  



 
DAGPLANNING DONDERDAG 27 JUNI 

 
15:00   DE4  Isabelle Hoorn  - Adinda van Gasteren 
   GD4  Hedy Kieft   - Diane Schäfer 
     Karlo Hamstra  - Ruud van Gemert 
   HE4  Ingmar Kolbrink  - Tim Verhoeff 
   HE5  Joeri Paters   - Rutger Smitshuijzen 
   HE7 17+ Bas Oosterman  - Jan Hoekstra 
  
16:30   DE5  Elise Blom   - Caitlin Visser 
   HE5  Daan Dijkema  - Felix Bake 
 
18:00   DE3  Dorine Dirksen  - Lisanne Muuse 
   DE3  Manon Kok   - Gina Spek 
   HE4  Reinier Veerman  - Guido Boumann 
   HD5  Wouter v. Eijkelenburg  - Mark Evers 
     Yannick Methorst  - Ingmar Kolbrink 
   HE7 17+ Gerard van Hoeyen - Gerard van Putten 
   HE7 17+ Arend Doppenberg  - Jose Matos Quesada 
 
19:30   DE3  Julia Tuhusula  - Christianne Bus 
   DE3  Malini de Bruin  - Kim Sen 
   HD3  Frank Figlarz  - Jordy Blankers 
     Mischa Mol   - Paul Sevinga 
   DE4  Anne-Sophie Heinerman - Carmen van Leijenhorst 
   HE4  Sjoerd Heuts  - Jacco Oskam 
   DD7 17+ Jeanette Dieters  - Erika van Diermen 
     Marina Zijderveld  - Mem Koelewijn 
   HD7 17+ Christian Esveldt  - Harry van Ooststroom 
     Johan Kraanen  - Paul Schulten 
 
21:00   HD3  Michiel Crol   - Alexander v/d Horst 
     Arno Jellema  - Christiaan v/d Horst 
   HD6  Bouke Hepkema  - Peter van Gangelen 
     Joep Versteeg  - Martijn Meeuwis 
   HD6  Lambert van Diermen - Carlo Schijven 
     Rico Hop   - Pim Schijven 
   DD7 17+ Inge van Keken  - Caroline Nieuwland 
     Hanneke Schoordijk - Jolande Vrielink 
   GD7 17+ Bert Vrugteveen  - Albert de Croon 
     Guus Muijs   - Yvette Draisma 
   HE7 17+ Felipe Wesbonk  - Cees van Duuren 
   HD7 17+ Andre Masteling  - Mark v/d Grift 
     Erik Masteling  - Victor Vermeulen  

 
 


