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Van harte welkom in
‘t Verre Oosten!!!
U bent op dit moment begonnen met
het lezen van het eerste dagblad van
de 27e editie van het ORT (Open
Randenbroek Toernooi), dit jaar voor
het tweede jaar het Telman & van
Leeuwen Open. De commissie heeft
weer zijn uiterste best gedaan het
thema van dit jaar geheim te houden.
Wij hopen dat u bij het betreden van
ons park meteen door heeft gehad dat
u dit jaar in ’t Verre Oosten bent beland. Met een heuse afhaalchinees,
de Chinese muur,
en allerlei attributen uit deze regio
hebben we het
park helemaal
omgetoverd. Ook
zullen de activiteiten van deze
week weer in de
sfeer van het thema zijn, maar
daarover later in
dit dagblad meer.

Sponsoren bedankt!!!
Voor het tweede jaar op rij wordt het
ORT gesteund door de hoofdsponsor
Telman & van Leeuwen makelaars.
Na een succesvolle samenwerking
vorig jaar heeft Telman & van Leeuwen makelaars zich bereid gevonden
als hoofdsponsor van het ORT te fungeren. Wij zijn hen natuurlijk erg
dankbaar hiervoor en hopen dat deze
samenwerking de komende jaren zal
blijven voortbestaan!
Maar met deze sponsor alleen kan
een toernooi zoals wij het doen niet
bestaan. Zo zorgen sinds vorig jaar
MultiLease en Alfa Romeo – Sam
van Lingen voor een fantastische financiële bijdrage aan het toernooi.
Bovendien zijn wij ook weer erg gelukkig met de vertrouwde sponsoren
Motex promowear, Newasco de
Hoop wasserij, Van Dam Sports,
Pannekoekenboerderij Langenoord, Fridge en Stad Amersfoort /
Koninklijke BDU Uitgeverij. Nieuwe
sponsoren dit jaar zijn Great Place To
Work Institute Nederland en Theo
Meijer Sport. Zonder de sponsoren is
dit toernooi niet mogelijk en wij willen
hen dan ook hartelijk danken!

Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2008
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Opening & voetbal!!!
e

De opening van de 27 editie van het
ORT, het Telman & van Leeuwen
Open, zal dit jaar, net als vorig jaar,
plaatsvinden op zaterdagavond (vanavond dus!!!) om 19:00 uur. Vorig jaar
werd dit meteen aansluitend gevolgd
door een ontzettend leuk oudcommissieleden toernooi. Ook voor dit
jaar stond dit toernooi weer op de
agenda maar vanwege de ontzettend
goede prestaties van het Nederlands
Elftal hebben wij dit toernooi tot een
demonstratie wedstrijd teruggedraaid.
Daarna zullen we gezellig met z’n allen het Nederlands Elftal aanmoedigen!!!
U bent dus allemaal van harte uitgenodigd voor een ontzettend leuke
avond op Randenbroek.

Commissie anno 2008
De meeste commissieleden zijn inmiddels al een aantal jaartjes ervaring
rijker en dit is te merken in de voorbereiding van het toernooi waarin alles
weer geweldig is verlopen. Ook in de
week zelf zal de ervaring van de
voorgaande jaren helpen en zal alles
weer in het werk worden gesteld om
het voor de deelnemers een plezierig
en geslaagd toernooi te laten zijn. De
voorbereiding voor het toernooi begint
altijd al in oktober met bijvoorbeeld de
keuze voor een nieuw thema. Nu
staat het toernooi op het punt van beginnen. Paul Albers heeft begin dit
jaar aangegeven zich terug te trekken
als commissielid en daarom zijn wij
ook dit jaar weer op zoek gegaan
naar één nieuwe aanvulling. Wij kwamen al snel uit bij de volgende persoon, die zijn diensten meteen heeft
bewezen door het maken van een
gloednieuwe website voor het toernooi. Sam Yeganeh zal onze commissie de komende jaren versterken.

Website
Dit jaar hebben de meeste deelnemers zich ingeschreven via de nieuwe
website van het toernooi
(www.openrandenbroek.nl). Op dezelfde website zult u vanaf vandaag
nog veel meer over het toernooi kunnen vinden. Zo zullen de schema’s en
de uitslagen op de website komen te
staan en regelmatig worden geüpdate. Bovendien zal dit dagblad elke
dag op de website komen te staan. Zo
kunt u dus ook vanaf uw luie stoel be-
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kijken wat er allemaal gaat gebeuren
op het Telman & van Leeuwen
Open. Ook zal het programmaboekje
op de website komen te staan met
leuke achtergrondverhalen over het
toernooi. Bekijk deze website dus iedere dag en beleef het toernooi mee,
zoals bij geen enkel ander toernooi
mogelijk is!!!

Leuke activiteiten…
Natuurlijk zijn er door de week heen
weer een aantal leuke activiteiten op
het park die u zeker niet mag missen.
Om te beginnen zal elke voetbalwedstrijd van het EK-voetbal live worden
uitgezonden op groot scherm in het
clubhuis. Hiermee beginnen we natuurlijk al vanavond met de wedstrijd
van het Nederlands Elftal. Deze wedstrijd wordt voorafgegaan door de
opening van het toernooi om 19:00
en een demonstratiewedstrijd.
Op dinsdagavond 24 juni zal er een
‘Asian Fight Night’ worden georganiseerd in samenwerking met Theo
Meijer Sport. Op die avond zal een
sumoworstelwedstrijd worden gehouden (waarvoor inschrijving mogelijk is
bij de keet!!!) en er zal een clinic worden gegeven in verschillende vechtsporten. Op vrijdagavond 27 juni zal
de beruchte feestavond weer plaatsvinden met muziek van de band ‘No
Kiddin’. Het zou geweldig zijn als u
zich allemaal geheel in stijl van het
thema zou aankleden! Tijdens de
feestavond zal weer de loterij worden
gehouden met waanzinnige prijzen,
bijvoorbeeld twee gloednieuwe tennisrackets en een weekendje Alfa Romeo Spider voor de deur. Hiervoor
kunt u uw loten door de week heen
kopen bij de keet of op de momenten
dat wij als commissie speciaal hiervoor rondlopen. Ook zal op zaterdag
28 juni vanaf 19:30, in samenwerking
met Hell’s & Bell’s Casino, de
casinoavond weer worden gehouden. Kom dus allen een gokje wagen!

De schema’s…
Net als vorig jaar hebben wij dit jaar weer ca. 50 partijen moeten uitloten. Dit is nooit leuk, maar dit tekent natuurlijk wel de
enorme belangstelling voor ons toernooi en daar zijn wij dan
ook trots op. Zoals u van ons gewend bent, speelt iedereen in
ieder geval één onderdeel. Ook dit jaar zijn er weer mooie
schema’s ontstaan uit de vele inschrijvingen.
Wie kunt u dit jaar weer terug zien op het Telman & van
Leeuwen Open 2008? In de hoogste categorieën zullen de
volgende deelnemers gaan strijden om de titels:
In de HE3 is na een jaartje afwezigheid (omdat hij 2 was geworden) Jeroen ´hoekie 84´ v/d Hoek terug op het oude nest
om weer te strijden om de titel in de HE3. Als eerste geplaatst
en favoriet moet hij het dit jaar opnemen tegen o.a. Mark Riebel, zijn angstgegner Wouter Olling en Erik Gorris. Daarnaast
doen Randenbroeks hoop Damir Wijdenes en Robbert v/d
Hoef mee. In de DE3 doet Altanees Tamara Mol na enkele jaren afwezigheid weer een gooi naar de titel. Ze krijgt dit jaar
concurrentie van Elleke Brölman, Manon Kok en Arwa Salam.
Randenbroeks hoop in bange dagen is Anouk ‘hoofdsponsor’
van Leeuwen.
In de HE4 is de nummer één geplaatst ‘jongster’ Dennis Kos.
Hij krijgt felle concurrentie in een erg sterk bezet schema van
32 van o.a. Wibo Behm, Hidde Franken en Floris Olling. In de
DE4 wordt gestreden tussen o.a. Nikita v. Hemert, Romy
Smeeing, Caitlin Visser en Sanuelya van Loenhout. De Randenbroekers Yvette Hamming en Susan Bosman proberen
hier ook hun slag te slaan en de titel in de DE4 binnen te halen.
Het schema in de HE5 is traditiegetrouw erg groot en levert altijd een winnaar op die van tevoren niet was gedacht. Dit kan
ook worden gezegd van de schema’s in de HE6 en de HE7
17+. Ook traditiegetrouw zijn de schema’s in de DE5, DE6 en
DE7 17+ wat kleiner. In deze schema’s zijn de Randenbroekers altijd in overvloed aanwezig en dit is ook dit jaar weer het
geval. Statistisch gezien is de kans dus groot dat in deze
schema’s de prijzen worden verdeelt tussen leden van LTV
Randenbroek, maar in de sport zeggen statistieken niet alles
gelukkig!!!
Voor het gehele overzicht van de schema’s neemt u een kijkje
in ons clubhuis of kunt u in uw luie stoel thuis de computer
aanzetten en surfen naar www.openrandenbroek.nl. Maar
komt u natuurlijk vooral kijken op ons park naar de mooie en
vaak spannende wedstrijden op verschillende niveaus!

Rubriek Sander…
Elke dag zal commissielid Sander Jansen zijn bijdrage doen in
het dagblad in de vorm van zijn eigen rubriek. De rubriek zal
vooral gaan over de dingen, die dit jaar weer gebeuren op het
Telman & van Leeuwen Open en voor veel gelach zorgen op
de gezichten van de commissieleden en de deelnemers. Vanaf
morgen zal hij iedere dag zijn bijdrage leveren. Alvast een kort
citaat van vorig jaar om in de stemming te komen:
“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 Miss Schäfer.”

Weersverwachting voor het begin
van het toernooi…
Natuurlijk hopen wij samen met u als deelnemers en publiek op mooi weer de gehele week.
De voorspellingen zijn nog een beetje wisselvallig, maar op dit moment ziet het er niet verkeerd
uit. Op zondag misschien wat buien, maar daarna zullen de buien afnemen en het weer beter
worden!
De voorspellingen voor de komende week zien
er op dit moment als volgt uit:
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10
15
15
11
9
Max. temp. (°C)
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Wist u dat…………
… er nu al wordt geïnvesteerd in het ORT over
20 jaar…
… dit o.a. gebeurd door het inwerken van potentiële commissieleden binnen de planning…
… deze kleine ‘kobi’ nog wel ff moet wachten
vooraleer hij naar buiten wil, want anders verliezen wij deze week een belangrijk commissielid…
… iedereen altijd leuke weetjes en roddels kan
doorgeven aan de redactie van het dagblad. De
kans is groot dat het de volgende dag op deze
plek in het dagblad staat…
… u op het grote scherm in het clubhuis, naast
alle voetbalwedstrijden ook een mooie presentatie kunt zien van dit toernooi…
… Lucas Schiffeleers dacht dat de laatste rondes op het Telman & van Leeuwen Open onder het licht van Chinese lampionnen worden
gespeeld i.p.v. kunstlicht…
… ‘Vladamir’ en ‘Hommy’ liefdevol met elkaar
zijn omgesprongen…
… Barry White zich dit jaar onder een schuilnaam niet alleen voor het toernooi heeft ingeschreven, maar ook voor het lidmaatschap en
de competitie op LTV Randenbroek…

Eenmalige aanbieding!
Dit jaar heeft u als deelnemer de mogelijkheid
om gratis een erg mooi shirt te ontvangen van
het Telman & van Leeuwen Open 2008. Wij
stellen daar als commissie echter wel één voorwaarde aan. Dit is, dat u het shirt tijdens het
spelen van uw partijen op dit toernooi zult dragen. Als u zich aanmeldt bij de keet voor uw
eerste partij zult u de shirts zien hangen. Wij hopen natuurlijk dat aan het eind van de week alle
finales in deze shirts worden gespeeld!

De 27e editie van het Open Randenbroek Toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:
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9.00 uur

HE6
HE7 17+

Dave Odegard
Olaf Kuyper

-

Gijs van Meeteren
Berend de Vries

10.30 uur HE4
HE5
HE5
HE5

Laurens Dijkman
Bouke Hepkema
Rik Bronts
Arnoud Kramer

-

Maarten Zoetelief
Loek v/d Bedem
Sjoerd Veenma
Rutger de Zoete

12.00 uur HE5
DE7 17+

Joep Versteeg
Gerry van Sleen

-

Ingmar van Dongen
Madelon Cloo

13.30 uur HE5
HE7 17+
HE7 17+

Martin Stegehuis
Pim van Eijkeren
Frans Alflen

-

Walter Varekamp
John van Gent
Herman Rekers

15:00 uur DE5
HE5
HE6
HE6
DD7 17+

Saskia de Vries
Daan Dijkema
Stefan Wijdenes
Marcel Kouw
Caroline Nieuwland
Jolande Vrielink
Frank Vehof

-

Nuria Boot
Brian v/d Heuvel
Luka v/d Nat
Frans van Ham
Inge van Keken
Guus Muijs
Peter Rietman

Petra v/d Linde
Ingmar Kolbrink
Vito Vrugteveen

-

Arwa Salam
Bas Niezen
Remco Helms

HE7 17+
16:30 uur DE3
HE4
HE5

Ergens eten deze week?
Vanaf maandag zullen er op het terras lekkere hapjes te verkrijgen zijn voor de kleine
trek. Heeft u dus zin in een lekker tussendoortje dan weet u nu waar u moet zijn!

‘ASIAN FIGHT NIGHT’
Op dinsdagavond 24 juni zal in samenwerking met Theo Meijer Sport een Asian Fight
Night worden georganiseerd. Deze zal bestaan uit een clinic in de vechtsporten en een
heuze sumoworstelwedstrijd waarvoor u zich kan inschrijven bij de wedstrijdkeet!!!
Schrijf u dus vandaag nog allemaal in en wordt ORT-sumoworstelkampioen!!!

LOTERIJ
Vrijdagavond tijdens de feestavond zal er natuurlijk weer de beroemde loterij zijn, dit jaar
gepresenteerd door Chantal & Bianca. Lootjes zijn te koop vanaf maandag bij de keet.
Eén lootje voor 1,50 en 10 lootjes voor 10 euro.

