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‘Survival of the fittest’ 
Pfff, al de hele week en eigenlijk het 
hele jaar zien wij als commissie op te-
gen de zaterdagmorgen na de feest-
avond. En zo was het ook dit jaar be-
hoorlijk moeilijk om gedurende de za-
terdag de ogen open te houden. Het 
zonnebrilgehalte bij de commissie is 
op zaterdag altijd erg hoog, ondanks 
dat gister de zon alleen ’s ochtends te 
zien was. Gelukkig waren er een aan-
tal mooie wedstrijden die de commis-
sie op de been hielden. Maar toch wa-
ren er een aantal commissieleden die 
er echt geen kracht meer voor had-
den!!! 
 

 

 
Een beetje brak, maar we blijven lachen!!! 

 
De spelers die gisteren hun kunsten 
mochten vertonen op ons park waren 
daarentegen wel fris en fruitig. Nou ja, 
de meeste dan! Want in de HE5 
mocht om 9 uur de als eerste ge-
plaatste Sjoerd van Eijken het opne-
men tegen Bart Verhoef. Sjoerd had 
alleen de hele nacht moeten werken, 
Bart rook zijn kansen en greep die 
kansen ook op een heel knappe ma-
nier. Met mooie slagen dreef hij 
Sjoerd tot 
wanhoop en hij 
zegevierde met 
6-4 7-6. Van-
daag moet hij 
weer om 9.00 
uur, dan speelt 
hij zijn halve 
finale tegen Bas 
‘even naar 
Zeeland en 
weer terug’ 
Flohr.  

 
Om 10.30 uur wreef de commissie 
nog wat slaap uit de ogen om daarna 
eens goed te gaan zitten voor de 
wedstrijden in de damesenkel en her-
enkel 3 categorie. In de herenenkel 
speelde Maurice van Oosten (als 1e 
geplaats) tegen Brent van Dorssen. 
Brent was nog één van de smaakma-
kers op de feestavond om daarna ’s 
nachts nog even de lokale binnenstad 
onveilig te maken. Dit bleek in combi-
natie met een wedstrijd spelen om 
10.30 uur weer geen gelukkige com-
binatie. Steunend en puffend zag hij 
hoe Maurice er met de winst vandoor 
ging. 
 
Ook Saskia Huizinga zegevierde op-
nieuw en dus staat de winnares van 
vorig jaar weer in de finale. Gina Spek 
had haar dag niet en was kansloos 
met 6-1 6-0. Een eenzijdige pot! 
 
Randenbroek’s 
laatste beetje 
hoop in de 
hoogste ca-
tegorie bij de 
dames waren 
Anouk van 
Leeuwen en Suzan Bogers. Zij speel-
den in de ronde van 13.30 tegen Ma-
non ‘heb je je cadeautje al gegeven?’ 
Kok en Dunya ‘waar is die stem ge-
bleven’ Hagebeuk. Na de eerste set 
was al vrij duidelijk dat de dames van 
Randenbroek niet voor een verassing 
konden zorgen. Met harde slagen af-
gewisseld door gevoelige drop volleys 
maakten de twee blondines korte met-
ten met onze hoofdsponsor en haar 
partner, jullie worden bedankt ;-). Ma-
non en Dunya gaan richting de halve 
finale en spelen daarin tegen Jannie 
Koelewijn en Julia Tuhusula. 
 
De eindstrijd 
in de DE3 zal 
vandaag 
plaatsvinden 
met als 
hoofdrol-
speelsters 
Saskia Huizinga en Dido Blonk. Dido 
was in de halve finale te sterk voor 
Christianne ‘remmen Ko’ Bus, 6-1 6-0. 
Christianne kon maar geen antwoord 
vinden op het degelijke spel van Dido, 

zal Saskia dit antwoord vandaag wel 
vinden?? 
Voor het vader/ zoon koppel Pim en 
Carlo Schijven is het toernooi na gis-
ter ook voorbij. In hun wedstrijd tegen 
Joost en Frans van Ham bleek dat de 
mannen Van Ham 
na een lange tijd uit 
de tenniswereld 
gestapt te zijn, hun 
niveau weer aardig 
te pakken hebben. 
Met harde slagen 
van achter de 
baseline werden er 
gaten geslagen in 
de defensie (we 
moeten toch een 
beetje in de militaire sfeer blijven toch 
Pim??) van de heren Schijven. Zullen 
de heren Van Ham in staat zijn om de 
titel te pakken in de HD6 op de club 
waar ze ooit begonnen zijn? 
 
De finale in de HE3 gaat tussen Mau-
rice van Oosten en Wouter Olling. 
Wouter won namelijk gister in de hal-
ve finale van Yellan Boendermaker. 
Twee breakjes waren voor Wouter 
genoeg om de winst te grijpen, 6-3 6-
4. Yellan probeerde tijdens de wed-
strijd zelfs nog de commissie te ver-
leiden om een zuurstoftank te halen. 
De mooie lange rally’s tussen beide 
heren zorgden voor de definitieve 
ontwaking van de commissie.  
 

 
Yellan ziet het niet meer zitten na weer een 

lange rally!! 
 
Naast leuke filmpjes maken op Hyves 
kan Diane Schäfer ook nog een aar-
dig balletje slaan. Ze mocht gisteren 
samen met haar partner Ruud van 
Gemert laten zien wat ze in huis had 
in de Gemengd Dubbel 4. Ze speelde 
daarin tegen Yvette Hamming en Re-
ne Schwiete. En tot zijn eigen verba-
zing stapte Schwiete met een over-
winning van de 
baan af. Misschien 
kan Diane hier ook 
wel een filmpje 
van maken?!! 
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Anne-Sophie 
Heinerman is 
misschien wel 
de grootste 
verassing van 
dit toernooi. 
Waar in de 
DE5 nog wel 

werd verwacht dat ze ver zou kunnen 
komen, heeft ze zich gister naast de 
finale in de 5 ook geplaatst voor een 
plek in de finale in de DE4. Ze was 
gisteren zowel te sterk voor Caitlin 
Visser (6-3 6-4) als voor Sanuelya van 
Loenhout (6-0 6-4). Kortom, een ech-
te prijzen jaagster is vandaag opge-
staan.  
 
Gisteravond stonden in de hoogste 
categorie een aantal mooie dubbels 
op het programma in de rondes van 
18.00 en 19.30 uur. Daarbij was het 
gehalte van spelers afkomstig uit 
Soest wel erg hoog. De dubbels tus-
sen Erwin van Dijk samen met Sjoerd 
Elzinga tegen Paul Sevinga en Jordy 
Blanks was een Soest’s onderonsje. 
Hetzelfde gold voor de dubbel tussen 
Kim Sen en Robin Vlug tegen Christi-
anne Bus en Karin van Koningsbrug-
gen. 

 
 
Deze plaatselijke vetes werd beslecht 
in het voordeel van Elzinga/Van Dijk 
en Bus/Koningsbrugge. 
 
Ook onze eigen Stefan ‘Kobus, ik zeg 
nog zo: BUS!!!’ van Eijden plaatste 
zich voor de finale. Hij deed dit samen 
met zijn partner Peter ‘nieuwe aan-
winst van Randenbroek’ ter Meulen. 
In een wedstrijd tegen de altijd posi-
tieve en elkaar oppeppende mannen 
Crol en Jellema waren ze te sterk met 
7-5 6-1. 
 
In de één na laatste ronde van gister 
werd beslist welk dameskoppel er 
naar de finale in de Dames dubbel 3 

zou gaan. De strijd ging tussen Dunya 
Hagebeuk met Manon Kok tegen Julia 
Tuhusula met Janny Koelewijn. Julia 
speelde een geweldige partij. Ze was 
bijna foutloos en produceerde de ene 
na de andere winner. Ze had nog wat 
goed te maken van afgelopen don-
derdag in haar single en dat hebben 
Manon en Dunya geweten. In een 
mooie wedstrijd was de eindstand 6-1 
6-3. 
 
De wedstrijd met de meeste emotie, 
was de wedstrijd tussen Joeri Paters 
en Chris ter Steege. Nou ja, Joeri Pa-
ters is misschien wel de meest emoti-
onele speler van het toernooi. Gister-
avond om 21.00 uur speelde hij zijn 
derde wedstrijd op één dag. Met 
krampaanvallen, massages en zout 
water gaf hij nog eenmaal alles in dit 
duel. Helaas bleek het niet genoeg 
om van de zeer degelijke Chris ter 
Steege te winnen. In een marathon-
partij was Chris de gelukkige en dus 
staat hij vandaag in de finale van de 
Heren enkel 5. 
 
Bedankjes!!! 
- Familie Vrugteveen voor de heerlij-

ke hapjes!!! 
- Jewwy en Bart voor het bereiden 

van de gerechten op het terras. 
- Tineke voor het heerlijke eten giste-

ren! 
- Opa en oma Tuhusula voor de lek-

kernijen. 
 
Wist u dat… 
… de dames Jeanette en Marina na 
elke set elkaar kussen als felicitatie 
met de set. 
… de commissieleden Gerard en 
Sander daar niet op hadden gerekend 
en al bijna het sleepnet in de hand 
hadden, terwijl er nog een derde set 
gespeeld moest worden! 
… Pim Schijven het helemaal niet erg 
vindt om zijn kleding uit te lenen. 
Donderdag leende hij een petje aan 
Linde Berg en gisteren zijn korte 
broek aan Wouter Olling! 
… Arno Jellema een eigen tenniszaak 
heeft en daarom soms wat minder 
met zijn materiaal omgaat. Hij pres-
teerde het om zijn racket op het voet-
balveld achter baan 1 te gooien vanaf 
het net!!! 

…Diane ‘Mojito’ Schäfer via codetaal 
probeert om Sander ‘fire in the hol’ 
Jansen te verleiden, helaas las Ge-
rard ‘Joling’ v.d. Berg deze tekst net 
iets eerder. 
 
De slag van… 
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Sanders kijk op het ORT 
 
De hele week kijken de commissiele-
den al uit naar de vrijdagavond, de 
feestavond! Het tegenovergestelde 
geldt voor de zaterdagochtend. Het 
was echt zwaar… De hele commissie 
was voorzien van een overheerlijke 
kater wat veroorzaakt was 
door het rijkelijk 
vloeien van de 
goudgele rak-
kers. Bij iedereen 
sloeg die kater 
anders aan. De 
een was misselijk 
en had lood in z’n 
benen en de ander 
werd wakker, niet 
door zijn wekker, 
maar door het feit dat 
hij moest kotsen. Ik 
had simpelweg de hele 
dag last van een 
wandelendlijksyndroom. 
Ik was niks waard, al-
thans zo voelde het, toch heb 
ik het weten presteren om medewer-
ker van de dag te worden. Hiervoor 
bedank ik mijn ouders, al mijn fans en 
de commissie. Omdat dit voor dit jaar 
mijn laatste stukje is wil ik even terug-
blikken op een geweldige ORT week. 
Er zijn heel wat hilarische dingen ge-
beurd. 
 

 
 
Zo begon de week met een zeer 
slechte dag met regen waarop het 
‘teenincident’, de pikante foto’s van 
commissielid Arjan en de toernooi-
opening zeker de hoogtepunten wa-
ren. Zondag was een perfecte dag 
waarop welgeteld 41 partijen werden 
afgespeeld. Het gezeur in de caravan 
over ‘November Rain’ is op deze 
drukke dag mij toch het beste bijge-
bleven. Joling! Ik wil ‘November  

Rainnnnn’! Die kregen wij niet… De 
volgende dag maakte Joling het wel 
goed… Dinsdagavond was de avond 
waarop commissielid Arjan ‘meer niet 
dan wel’ van den End in de zeik werd 
genomen. Een dagblad vol foto’s van 
Arjans pikante verkleedpaleis was het 

gevolg. Arjan wist niet wat 
hem overkwam. Woensdag-
avond is casinonight op het 
ORT. Veel spelers maar ook 
de fans konden hun geluk 
beproeven in het Ceasars 
Palace. Voor sommige 
pakte dit gunstig uit en 
voor andere minder. Zo 
was Sam ‘Zagbi’ 
Yeganeh binnen no time 
€230,- eypootjes lichter. 
Goed bezig ouwe! Het 
was wel de week van 
mensen in de zeik 
nemen want don-
derdag was het de 
beurt aan Diane ‘Too 

big to fit in here’ Schäfer om 
eens even goed in het zonnetje gezet 
te worden. De voor velen nu al zeer 
bekende filmpjes van Diane zorgden 
voor een heugelijk moment in ORT 
geschiedenis. Leuk was het wel in ie-
der geval! Ik heb trouwens bijna toe-
gang tot haar nieuwste productie van 
‘My boobs are ok’! Vrijdagavond was 
op de regen na echt een topavond. 
Het was een zeer gezellig feest met 
goede muziek, gezellige mensen en 
rijkelijk vloeiende alcoholische ver-
snaperingen. Het was een avond om 
nooit te vergeten. Voor zaterdag heb 
ik maar één woord: BRAK!  
 
Het was voor mij persoonlijk echt een 
topweek. Mijn eerste ORT is zeker 
geslaagd. De komende jaren ben ik er 
weer bij om verslag te doen van alle 
leuke gebeurtenissen die wij ORT’ers 
meemaken. Ik hoop dat u een beetje 
heeft kunnen genieten van het dag-
blad en mijn rubriek, ik vond het erg 
leuk om te schrijven.  
 
Bedankt en tot volgend jaar!  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



De 26e editie van het Open Randenbroek Toernooi werd me-
de mogelijk gemaakt door: 

 



UITSLAGEN ZATERDAG 30 JUNI 
 

9.00  HE5  Sjoerd van Eijken  - Bart Verhoeff  6-4 7-6 
  HD6  Koen Emmens  - Justin Heijnis   7-6 7-5 
    Berry Witte   - Jesse van Keken 
  DE7 17+ Sandra Groenewoud - Monique Coolen  6-3 6-3 
  DE7 17+ Majorie Bakker  - Madelon Cloo   6-3 2-2 opg. 
  DD7 17+ Inge van Keken  - Rianne Krechting  3-6 6-1 7-5 
    Hanneke Schoorijk  - Machteld Linschoten 
  HE7 17+ Marc Vrolijk   - Barry Campagne  6-1 6-3 
 
10:30  DE3  Gina Spek   - Saskia Huizinga  6-1 6-0 
  HE3  Maurice van Oosten - Brent van Dorssen  7-6 6-1 
  GD5  Sander de Moel  - Joyce van Meerveld  6-2 6-3 
    Nelleke Morsink  - Renier Westerhuis 
  GD7 17+ Martijn Louwerse  - Olga Mos-Breedveld  6-2 6-2 
    Angelique van Hassel - Harry van Ooststroom 
  HE7 17+ John van Gent  - Felipe Wesbonk  w.o. 
  HD7 17+ Hans Voogt   - Mark van de Grift  6 -0 6-2 
    Tanco van Zoeren  - Victor Vermeulen 
 
12:00  DE4  Isabelle Hoorn  - Damia Donkevoort  6-3 6-1 
  DE5  Caitlin Visser   - Anne-Sophie Heinerman 6-3 6-4 
  HD5  Joël van Ark   - Rogier van Leijenhorst 6-2 7-6 
    Joeri Paters   - Ydo Bruinsma 
  DE6  Carmen Collignon  - Lia van de Biezenbos  6-0 6-3 
  HD6  Marcel Griffioen  - Martin van Herwaarden 7-6 6-3 
    Jeroen Wijker   - Ronald Meijer 
  DD7 17+ Minda Dijkstra  - Jeanette Dieters  4-6 7-6 6-1 
    Lotte v/d Zwaag  - Marina Zijderveld 
 
13:30  DD3  Dunya Hagebeuk  - Suzan Bogers   6-3 6-2 
    Manon Kok   - Anouk van Leeuwen 
  HD6  Koen Emmens  - Jaro Rijswijk   3-6 6-2 6-1 
    Berry Witte   - Robert Sloterwijk 
  DD7 17+ Conny Figlarz   - Denise van Asch  6-1 3-6 6-4 
    Jolanda van Ruler  - Lana van Asch 
  GD7 17+ Yvonne Bax   - Mirjam v/d Hul  6-3 6-2 
    Marc Tienstra   - Jaap Visser 
  HD7 17+ Harry van Ooststroom - Erik Alink   6-1 6-0 
    Paul Schulten   - Peter Rietman 
 
15:00  DE3  Dido Blonk   - Christianne Bus  6-1 6-0 
  HE4  David v/d Tempel  - Alexander v/d Horst 6-1 6-1 
  HE4  Jort Kolman   - Matthijs Scheltema w.o. 
  DE5  Adinda van Gasteren - Susan Bosman  7-5 6-0 
  DE6  Kim Boshuisen  - Kim Vrugteveen  6-7 6-4 6-4 
  HD6  Frans van Ham  - Carlo Schijven  6-4 6-2 
    Joost van Ham  - Pim Schijven 
  HE7 17+ Gerard Putten   - Jose Matos Quesada 6-1 6-4 
 



16:30  HE3  Yellan Boendermaker - Wouter Olling  6-3 6-4 
  DE4  Sanuelya v. Loenhout - Anne Sophie Heinerman 6-0 6-4 
  GD4  Diana Tjebbes  - Sjoerd Heuts  4-6 6-2 6-2 
    Leon Fleischeuer  - Monique van Leeuwen 
  GD4  Ruud van Gemert  - Yvette Hamming  7-5 7-5 
    Diane Schäfer   - Rene Schwiete 
  HD4  Kjeld Beijer   - Hidde Burgmans  3-6 6-4 6-4 
    Sander de Mol  - Bart Verhoeff 
  DE7 17+ Sylvia Ankoné  - Sandra Groenewoud  6-4 7-6 
  HE7 17+ Bas Oosterman  - John van Gent  6-0 6-1 
 
18:00  DD3  Kim Sen   - Christianne Bus  6-1 7-5 
    Robin Vlug   - Karin van Koningsbruggen 
  HD3  Erwin van Dijk  - Jordy Blankers  6-1 7-5 
    Sjoerd Elzinga  - Paul Sevinga 
  HD3  Michiel Crol   - Stefan van Eijden  7-5 6-1 
    Arno Jellema   - Peter ter Meulen 
  DD6  Esther Hommersom - Miranda v/d Meer  6-4 6-2 
    Rian v/d Weitgraven - Rina Snijders 
  GD6  Amanda Hagebeuk  - Joep Versteeg  6-1 6-3 
    Desmond Hagebeuk  - Leone v/d Oudeweetering 
  HE6  Colin Jacobs   - Loek v/d Bedem  w.o. 
  HD7 17+ Erik Alink   - Gijs van Nieuwenhoven 6-1 6-3 
    Peter Rietman  - Patrick Phillipi 
 
19:30  DD3  Janny Koelewijn  - Dunya Hagebeuk  6-1 6-3 
    Julia Tuhusula  - Manon Kok 
  HE4  Reinier Veerman  - Alexander v/d Horst  6-3 6-1  
  HD5  Dick Bremer   - Mark Evers   4-6 6-1 6-1 
    Niels Koorman  - Ingmar Kolbrink 
  HE6  Jaro Rijswijk   - Patrick van Houten 5-7 6-4 6-2 
  DE7 17+ Marjorie Bakker  - Marina Zijderveld  6-4 6-3  
  HE7 17+ Barry Campagne  - Jose Matos Quesaga  6-1 6-3  
  HD7 17+ Hans Voogt   - Joost van Aller  6-1 6-2 
    Tanco van Zoeren  - Hans Visscher  
 
21:00  GD5  Sam Yeganeh  - Jeroen Rombout  2-6 7-5 6-0 
    Sanne v/d Brink  - Linda Reinsma 
  HE5  Joeri Paters   - Chris ter Steege  6-7 6-3 7-6 
  DD6  Ilse Nauta   - Lia v/d Biezenbos  6-4 6-1 
    Leone v/d Oudeweetergin - Kim Vrugteveen 
  DD6  Nuria Boot   - Esther Hommersom  6-2 6-3  
    Cecile van Noord  - Rianne v/d Weitgraven 
  GD6  Anouk van Gangelen - Kim Boshuisen  7-5 6-2 
    Martijn Meeuwis  - Bas Oosterman 
  HE6  Loek v/d Bedem  - Rutger Smitshuijzen 6-2 6-4 
 



DAGPLANNING ZONDAG 1 JULI 
 
9:00  DD3  Christianne Bus  - Malini de Bruin 
    Karin van Koningsbrugge - Lisanne Muuse 
  HE5  Bart Verhoeff   - Sebastiaan Flohr 
  GD6  John Oost   - Joep Versteeg 
    Renee Oost   - Leone v/d Oudeweetering 
  DD7 17+ Denise van Asch  - Jeanette Dieters 
    Lana van Asch  - Marina Zijderveld 
  GD7 17+ Albert van Croon  - Mirjam v/d Heuvel 
    Yvette Draisma  - Jaap Visser 
  GD7 17+ Martijn Louwerse  - Irma Fokker 
    Angelique van Hassel - Anton Fokker 
 
10:30  DE5  Adinda van Gasteren  - Anne-Sophie Heinerman 
  HD5  Mark Evers   - Ydo Bruinsma 
    Ingmar Kolbrink  - Rogier van Leijenhorst 
  DE6  Carmen Collignon  - Kim Vrugteveen 
  GD6  Anouk van Gangelen  - Winnaar 9:00 
    Martijn Meeuwis  - Winnaar 9:00 
  HD6  Frans van Ham  - Martin van Herwaarden 
    Joost van Ham  - Roland Meijer 
  HE7 17+ Bas Oosterman  - Barry Campagne 
  HD7 17+ Hans Voogt   - Erik Alink 
    Tanco van Zoeren  - Peter Rietman  
 
12:30  DE3  Dido Blonk   - Saskia Huizinga 
  DD3  Janny Koelewijn  - Winnaar 9:00 
    Julia Tuhusula  - Winnaar 9:00 
  GD5  Sander de Moel  - Sam Yeganeh 
    Nelleke Morsink  - Sanne v/d Brink 
  HE5  Winnaar 9:00   - Chris ter Steege 
  DD7 17+ Winnaar 9:00   - Rianne Krechting 
    Winnaar 9:00   - Machteld Linschoten 
 
14:30  HE3  Maurice van Oosten  - Wouter Olling 
  GD4  Sjoerd Heuts   - Rene Schwiete 
    Monique van Leeuwen - Yvette Hamming 
  HE4  Reinier Veerman  - Tim Verhoeff 
  HD6  Koen Emmens  - Winnaar 10:30 
    Berry Witte   - Winnaar 10:30 
  DE7 17+ Sylvia Ankoné  - Majorie Bakker 
  GD7 17+ Winnaar 9:00   - Winnaar 9:00 
    Winnaar 9:00   - Winnaar 9:00 
 
16:30  HD3  Erwin van Dijk  - Stefan van Eijden 
    Sjoerd Elzenga  - Peter ter Meulen 
  DE4  Isabelle Hoorn  - Anne-Sophie Heinerman 
  HD4  Hidde Burgmans  - Matthijs Scheltema 
    Bart Verhoeff   - Michiel Warmerdam 
  DD5  Elise Blom   - Maartje v/d Berg 
    Suzan Bosman  - Saskia de Vries 
  DD6  Nuria Boot   - L. v/d Biezenbos 
    Cecile van Noord  - Kim Vrugteveen 
  HE6  Patrick van Houten  - Rutger Smitshuijzen 
 




