
 
 
                                       

Redactie: Gerard & Robert        Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2007          vrijdag 29 juni 2007 
 

Party Night… 
Vanavond is het 
dan zo ver… het 
feestgedruis zal om 
21.00 uur los-
barsten (ook als het 
slecht weer is!) in 
het Caesars Palace 
met muziek van de 
‘Boogie Wonder 
Band’. In de pauze 

van de band zal er onder leiding 
van commissielid Robert Nieuw-
land de loterij plaatsvinden. Er zijn 
weer schitterende prijzen te win-
nen, waaronder een weekend rijden 
in een Alfa Romeo Spider. Daar-
naast zijn er ook 2 telefoons, 
een MP3 speler en 
verschillende tegoedbonnen 
te winnen! Koop dus snel uw 
loten bij de keet of bij 
commissielid Sander Jansen! 
 
Dan maar weer terug naar de 
dag van gisteren! De dag begon met 
een ‘ingestudeerde grap’ van de 
commissie m.b.t. één van de ‘wist u 
datjes’ van de dag ervoor. De com-
missie 
begon een 
op het oog 
zware dag 
op deze 
manier met 
een half uur 
hard lachen, 
zodat direct erna met het werk van 
dag begonnen kon worden! Voor 
meer over deze grap, lees de ‘Rubriek 
van Sander’. E n wat hadden we gister 
lekker weer!!!! 
 
In de eerste ronde van 15:00 kwam 
Isabelle ‘Justine’ Hoorn weer op de 
baan. Als eerste geplaatste in de DE4 
moest zij haar plaatsing waar maken 
tegen Adinda van Gasteren. Dit was 
geen probleem en met 6-0 6-2 was 
het snel klaar.  
 
Voor Ingmar ‘kakkerlak’ Kolbrink was 
het om 15.00 uur tijd om tegen Tim 
‘angstgegner van Joling’ Verhoef aan 
te treden. 

 

In de eerste set was het een erg ge-
lijkopgaande wedstrijd, met mooie 
punten over en weer. Op de beslis-
sende punten was Tim alleen tactisch 
net wat slimmer en zo trok hij met 7-6 
aan het langste eind. In de tweede set 
was Ingmar het spoor geheel bijster, 
net zoals ook zijn geliefde voetbalclub 
(uit Rotterdam) in de tweede helft van 
het afgelopen seizoen. Tim walste 
met 6-0 over Ingmar heen. Even later 
was Ingmar met zijn dubbelpartner 
Mark wel in staat om een wedstrijd te 
winnen. De heren Eijkelenburg en Me-
thorst waren de ‘slachtoffers’. 
 
Ook de eerste geplaatste in de HE4 
Reinier Veerman speelde zijn ope-

ningspartij op het 
Telman & van 
Leeuwen Open van 
dit jaar. Reinier won 
van Guido 
Boumann met de 
cijfers 6-1 en 6-4. 
Toch verklaarde 

Reinier na afloop sterretjes te zien. 
Misschien een hapje eten in de auto 
onderweg op de snelweg in de file?!  
 
De rondes van 18:00 en 19:30 waren 
de rondes van de DE3. In dit schema 
werden in 2 rondes 4 partijen ge-
speeld. De dames Dirksen, Muuse, 
Kok, Spek, Tuhusula, Bus (pas op 
Kobus!), de Bruin 
en Sen kwamen al-
len in actie. Dit 
resulteerde in de 
winnaars Muuse, 
Spek, (pas op 
Ko)Bus en de 
Bruin. Vooral de 
dames Kok en 
Spek maakten er 
een bizarre wed-
strijd van. De 
eerste set was Manon veel en veel 
beter en raakte Gina geen deuk in 
een pakje boter; 6-0. Daarna was het 
precies andersom en won Gina met 6-
0 en 6-1! De meest vreemde wedstrijd 
van het toernooi tot nu toe… 
In de wedstrijd tussen Julia en Chris-
tianne leek het wel of 
beide dames niet wil-
de winnen. Iedere 
keer als de één op 
winnen stond, kantel-
de de wedstrijd in het 
voordeel van de an-
der. In de laatste ga-

me was het toch Julia die het minst 
met de spanning kon omgaan en zo 
kon Christianne er met de winst van-
door gaan.  
 
Erg verassend in 
onze ogen was de 
nederlaag van de 
verliezend finalist 
van vorig jaar Kim 
Sen. Malini de 
Bruin speelde een 
erg goede wedstrijd en zorgde zo 
voor de eerste grote verassing in de 
DE3 van dit jaar. Na afloop van de 
wedstrijd stak de moeder van Kim, 
haar dochter gelukkig een hart onder 
de riem:  
‘Ja Kim, de dagen van glorie zijn voor-
bij’, aldus mevrouw Sen. Van je moe-
der moet je het hebben!   
 
De laatste ronde van de dag was ei-
genlijk een kopie van het begin van 
de donderdag. Het was namelijk een 
ronde die bol stond van de rare mo-
menten en de daarop volgende lach-
salvo’s. Het leek wel of er een vloek 
lag op de smashes want op iedere 
baan werden de makkelijkste ballen 
op de belangrijkste momenten gemist. 
Het overkwam Albert de Croon, Jo-
lande Vrielink en Michiel Crol, maar 
de ‘daar lig ik vannacht wel even wak-
ker van’ bal kwam op naam van Lam-
bert van Diermen. Op 3-3 in de tie-
break van de derde set, miste hij een 
niet te missen smash volkomen, het 
enige dat de bal raakte was de 
schouder van Lambert. De tegen-
standers, Carlo en Pim Schijven, 
maakte hier dankbaar gebruik van en 
wonnen de tiebreak met 7-3. De vol-
tallige commissie was inmiddels al wel 
verslagen, deze lagen namelijk na de 
gemiste smash op de grond van het 
lachen. 
 
Bedankjes!!! 
De volgende mensen willen wij harte-
lijk danken voor hun geweldige bak & 
kookkunsten voor de commissie! 
 
- ‘Jewwy’ Tuhusula voor de heerlijke 

maaltijden en andere hapjes! 
- Marleen ‘Eus praatgraag’ Herzog 

voor de overheerlijke burritos en het 
berijden van de saté en shoarma 
gisteren! 

- Kim Vrugteveen voor 
de heerlijke cakejes.  



 

 

De slag van…… 
Weer een greep uit de slagen van gisteren! 

              
Caitlin ‘spring in het veld’Visser        Ingmar ‘Rafa’ Kolbrink 
 

 
Blijven kijken Tim!! 

Wist u dat………… 
…de beste vriendin van Dunya ‘Nieuwland’ Hagebeuk 
zich schaamt over het feit dat ze haar vriendin nog steeds 
geen cadeau voor haar verjaardag heeft gegeven. 
Schande Manon!!! 
… Manon wel gewoon de afgebroken attributen van het 
racket van de tegenstandster mee neemt! Misschien kan 
je die aan Dunya geven? 
… Michiel Crol gisteren kwam tennissen, maar één be-
langrijk onderdeel van zijn ‘tennisgear’ was vergeten in de 
winkel van zijn dubbelpartner; zijn slaghouten!!! 
…Malini de Bruin naar eigen zeggen op een kameel leek 
toen ze na haar wedstrijd gehurkt tussen de auto’s op de 
parkeerplaats zat… 
...er gisteravond in de laatste ronde een smashvirus 
heerste op het Teman & van Leeuwen Open 2007. 
…Michiel Crol beweerde dat hij gister bij een stand van 4-
3 in de tweede set pas 2 ballen op zijn snaren had ge-
raakt. Later verklaarde hij ook nog dat hij zelfs het hek 
niet kon raken! Toch won hij zijn dubbel met Arno?! 
…Joep Versteeg zelfs in zijn hele wedstrijd 2 ballen niet 
op zijn frame heeft gekregen 
 
Echtpaar van de dag! 
Vandaag twee personen die het niet konden waarmaken 
in hun singelwedstrijden. 
Manon Kok verloor een 
krankzinnige wedstrijd 
van Gina Spek en Ingmar 
verloor van Tim Verhoeff. 
Wel het echtpaar van de 
dag samen! 
 

Sanders kijk op het ORT 
Gister vertelde ik u dat Pascal ‘Hommie’ Tuhusula 
de zwaarbeladen uitspraak had gedaan mij wel 
even van de baan te tikken. Nadat hij bij een eerde-
re afspraak zijn broek niet kon droog houden en 
dus in zijn bed bleef liggen, was hij er gister om 
12:30 klaar voor. De tijd was aangebroken om voor 
eens en voor altijd deze vete uit te vechten. Het zal 
u waarschijnlijk niks verbazen dat Pascal wat last 
had van zijn timing en dus geen schijn van kans 
maakte. Bij een stand van 6-1, 1-1, in het voordeel 
van mij was het duidelijk wie de winnaar was. Ove-
rigens was het al bijna twee uur en 
voor ons commissieleden weer de 
hoogste tijd om aan de slag te gaan 
om alles klaar te maken voor de eerste 
partijen van 15:00 uur.  
In die eerste ronde moest Diane ‘too 
big to fit in here’ Schäfer met haar 
mixpartner aantreden voor een partij in 
de gemengd dubbel 4. Diane is een 
vervent hyver en daar was ik na onze ontmoeting in 
de competitie al achter gekomen. Diane houdt er 
van om samen met haar vriendinnetjes geheel in 
stijl liedjes te playbacken, dit te filmen en vervol-
gens op haar hyves te zetten. Deze nummers lie-
gen er niet om, ‘The penissong’ en de ‘Bacardi Mo-
jito’ zijn haar favorieten. Ze doet dat als zij zich ver-
veelt, zo claimt ze. Nu kunnen wij als commissie 
zo’n gouden kans natuurlijk niet laten schieten om 
Diane eens goed in de spotlight te zetten. Dus 
hebben wij haar playbacknummers gedownload en 
op cd gezet. Toen was het moment daar, ‘Mojito’ 
betrat het park. “Hou jij er even aan de praat” klonk 
uit de caravan. Geen probleem… Een gezellige 
conversatie met ‘To big to fit in here’ was het ge-
volg terwijl de jongens de cd-speler aan het prepa-
reren waren. You’re to big to fit in here klonk vol 
gas uit de speakers. Het duurde zeker vijf secon-
den voordat de niets verwachtende ‘Mojito’ het door 
had dat ‘haar’ nummer uit de speakers klonk. In die 
vijf seconden kon ik mijn lach al bijna niet meer in 
houden. Op het moment dat ik dacht: ze merkt het 
niet, vertrok haar gezicht en stormde ze als een 
gek de caravan in toen ze door had dat Robert 
‘Bertha’ Nieuwland alles aan het filmen was. De 
tranen rolde over onze wangen en gelukkig ook 
over die van die van Miss Schäfer. Dit was echte 
ORT humor… Weer een geslaagde grap. Het ge-
rucht luidt dat Diane alweer bezig is met een nieu-
we productie van het nummer ‘My boobs are OK’. 
Wij kijken er naar uit! Trouwens het ORT heeft ook 
een hyvessite, dus wordt allen lid! 
 
Reünie daverend succes! 
Gisteren was de officiële reünie voor de commissie-
leden van vorig jaar! Er ontbraken echter enkele 
personen. Wij denken dat ze zich rustig hebben 
gehouden voor vanavond! 



UITSLAGEN DONDERDAG 28 JUNI 
 

15:00   DE4  Isabelle Hoorn  - Adinda van Gasteren 6-0 6-2 
  GD4  Hedy Kieft   - Diane Schäfer  6-2 6-3 
    Karlo Hamstra  - Ruud van Gemert  
  HE4  Ingmar Kolbrink  - Tim Verhoeff  7-6 6-0 
  HE5  Joeri Paters  - Rutger Smitshuijzen 6-3 7-6 
  HE7 17+ Bas Oosterman  - Jan Hoekstra  6-1 6-4 
  
16:30  DE5  Elise Blom   - Caitlin Visser  6-3 7-6 
  HE5  Daan Dijkema  - Felix Bake   6-2 6-0 
 
18:00  DE3  Dorine Dirksen  - Lisanne Muuse  6-3 6-1 
  DE3  Manon Kok   - Gina Spek   0-6 6-0 6-1 
  HE4  Reinier Veerman  - Guido Boumann  6-1 6-4 
  HD5  W. v. Eijkelenburg   - Mark Evers   6-3 6-2 
    Yannick Methorst  - Ingmar Kolbrink 
  HE7 17+ Gerard van Hoeyen - Gerard van Putten 6-3 3-6 6-1  
  HE7 17+ Arend Doppenberg  - J. Matos Quesada 6-4 6-4 
 
19:30  DE3  Julia Tuhusula  - Christianne Bus  4-6 6-3 6-4 
  DE3  Malini de Bruin  - Kim Sen   6-3 7-5 
  HD3  Frank Figlarz  - Jordy Blankers  w.o. 
    Mischa Mol   - Paul Sevinga 
  DE4  A. Heinerman  - C. van Leijenhorst  4-6 6-1 6-2 
  HE4  Sjoerd Heuts  - Jacco Oskam  6-1 6-1 
  DD7 17+ Jeanette Dieters  - Erika van Diermen  6-3 6-4  
    Marina Zijderveld - Mem Koelewijn 
  HD7 17+ Christian Esveldt  - H.  van Ooststroom w.o. 
    Johan Kraanen  - Paul Schulten  
 
21:00  HD3  Michiel Crol  - Alexander v/d Horst 2-6 7-6 6-4  
    Arno Jellema  - Christiaan v/d Horst 
  HD6  Bouke Hepkema  - Peter van Gangelen 6-0 6-1  
    Joep Versteeg  - Martijn Meeuwis 
  HD6  L. van Diermen  - Carlo Schijven  6-0 3-6 7-6 
    Rico Hop   - Pim Schijven 
  DD7 17+ Inge van Keken  - Caroline Nieuwland 6-7 6-4 7-6  
    Hanneke Schoordijk - Jolande Vrielink 
  GD7 17+ Bert Vrugteveen  - Albert de Croon  7-6 4-6 6-3 
    Guus Muijs   - Yvette Draisma 
  HE7 17+ Felipe Wesbonk  - Cees van Duuren  6-1 6-0 
  HD7 17+ Andre Masteling  - Mark v/d Grift  w.o. 
    Erik Masteling  - Victor Vermeulen  
 



 
DAGPLANNING VRIJDAG 29 JUNI 

 
 
15.00 uur  HE3  Mark v.d. Hoek  - Wouter Olling 
   DE5  Linde Berg   - Anne-Sophie Heinerman 
   HE5  Brian v.d. Heuvel  - Martin Stegehuis 
   HE5  Sebastiaan Flohr  - Daan Dijkema 
   HE6  Rutger Smitshuijzen - Pim Schijven 
    
16.30 uur  DE5  Adinda v. Gasteren  - Joëlle Blankesteijn 
   DE5  Manon Spoelder  - Susan Bosman 
   DE6  Carmen Collignon  - Machteld Linschoten 
   GD6  Kim Boshuisen  - Marin Strijker 
     Bas Oosterman  - Freek van Eck 
   HE6  Mark Buitenkamp  - Patrick van Houten 
    
18.00 uur  DE3  Dido Blonk   - Lisanne Muuse 
   DE3  Gina Spek   - Malini de Bruin 
   HE3  Maurice van Oosten - Erwin van Dijk 
   HE4  Rene Metz   - Jort Kolman 
   HE4  Reinier Veerman  - Sjoerd Heuts 
   DE6  Gabrielle v.d. Hurk  - Kim Vrugteveen 
   HD6  Jaro Rijsewijk  - Peter van Gangelen 
     Robert Sloterwijk  - Martijn Meeuwis 
 
19.30 uur  DE3  Dunya Hagebeuk  - Saskia Huizinga 
   HE3  Brent van Dorssen  - Robert-Jan Zumbrink 
   HE3  Rolf Alblas   - Yellan Boendermaker 
   HE5  winnaar 15.00 uur  - Joeri Paters 
   HE6  Jaro Rijsewijk  - Martin Kolber 
   HD7 17+ Joost van Aller  - Hans Vrugteveen 
     Hans Visscher  - Ronald Vrugteveen 
    
21.00 uur  DD3  Marina Toebes  - Susan Bogers 
     Collete Wilbrink  - Anouk van Leeuwen 
   DD3  Debby Koopmans  - Malini de Bruin 
     Manon Spoelder  - Lisanne Muuse 
   GD4  Isabella Hoorn  - Monique van Leeuwen  
     Felix Bake   - Sjoerd Heuts 
   HE4  Willem-Jan Oosterhuis - David v.d. Tempel 
   HE5  Jort Kolman   - Chris ter Steege 
   DE6  Esther Hommerson  - Lia v.d. Biezenbos 
   DD7  Connie Figlarz  - Denise van Asch 
     Jolande v. Ruler  - Lana van Asch 

 
 


