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Jetzt geht’s los…..
Met deze Duitse uitspraak uiten we
niet alleen ons verdriet over het verlies van het Nederlands elftal, maar
ook ons toernooi is los. De eerste dag
van het ORT 2008 zit er bij het lezen
van dit dagblad al weer op en dag 2
staat al weer voor de deur.
De dag van gister begon met een
Randenbroeks onderonsje tussen
Olaf ‘ik volg een anger management
cursus’ Kuyper en Berend de Vries.
Nadat Berend vorige week 2 games
pakte in zijn single op Alta, kwam hij
ook gister niet verder dan 6-1 6-1.
Binnen 50 minuten zegevierde Olaf,
en het moet gezegd worden, hij had
zijn woede goed onder controle. Het
zal ons benieuwen hoe dit is als hij
een keer achter komt te staan.

Ook in de tweede ronde van de dag
kwamen twee Randenbroekers elkaar
tegen. Loek ‘de rammer’ van Bedem
en Bouke Hepkema. Beide mannen
moesten nog een beetje in het toernooi komen, zoals dat zo mooi heet.
Loek kwam dat net wat sneller en won
met 6-2 6-4. Naast de overwinning tegen Bouke boekte Loek een nog veel
belangrijkere zege. Zijn bijnaam ‘de
rammer’ dankt hij namelijk niet alleen
aan zijn harde slagen, maar vooral
aan het op de grond rammen van zijn
racket. Gedurende de wedstrijd gister
heeft hij zijn racket echter minder dan
10 keer tegen de grond gegooid, onze
complimenten Loek.
Rutger ´Dolf Jansen’ de Zoete
deed zijn bijnaam eer aan door er in
zijn eerste optreden direct een marathon-partij van te maken. Tegen Arnoud Kramer wist hij na een 3-0 achterstand in de 3e set nog net op tijd
het tij te keren,
en trok hij met
6-4 de derde set
alsnog naar zich
toe.
In de ronde van
half twee kwam
John ‘good old’
van Gent ten to-

Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2008
電話男人和的獅子打開報紙 2008年
nele. Hij moest het opnemen tegen
Pim van Eijkeren. Met enkele ‘special
moves’, waarvan er
hiernaast één is te
zien, wist John zijn
tegenstander het leven zuur te maken,
maar uiteindelijk was
dit niet genoeg voor
de overwinning. In
drie setjes was Pim
te sterk voor John met 4-6 6-2 en 6-2.
Trouwens wel een beetje jammer dat
je als echte Randenbroeker geen shirt
van het toernooi aan wilde John!!!
Daarentegen willen we John wel
graag complimenteren met het feit dat
hij zijn speelstijl heeft aangepast aan
het thema. John was gisteren een
heuse imitatie van ‘de Chinese Muur’,
helaas voor hem bleek die muur niet
stevig genoeg.
In de ronde van 15:00 was er het zoveelste Randenbroeks onderonsje. Dit
keer was de DD7 17+ het strijdtoneel.
Guus Muijs en Inge van Keken namen
het in deze dames dubbel op tegen
Caroline ‘mother of Bertha’ Nieuwland
en Jolande ‘aunty
of Bertha’ Vrielink.
In dit spektakel op
baan 4 was de
‘familie van’ beter
in vorm dan de
dames die hun
gen shirtje hadden
laten maken voor
het toernooi. Inge
en Guus stonden
op de baan met de
tekst ‘Muijs en van
Keken Open’. Dit
klopt natuurlijk niet
en daarom hebben
Guus en Inge beloofd hun volgende
wedstrijden (zelfs op andere toernooien) in het shirt te spelen van het Telman & van Leeuwen Open 2008!!!
Natuurlijk wonnen de dames met het
‘juiste shirtje’ de wedstrijd. Met 6-3 en
6-1 waren Caroline en Jolande te
sterk. Zelfs parttime mental coach /
tennistrainer/ inspirator en commercieel adviseur Gert Muijs kon daar niks
aan veranderen.
In de ronde van 15:00 speelden
ook Frans ‘ik blijf altijd een beetje te
lang hangen’ van Ham tegen Marcel
Kauw. Frans blijft niet alleen altijd lang
hangen, maar hij speelt ook regelmatig lange wedstrijden. Zo ook gisteren
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tegen Marcel, want na 2,5 uur en 3-6
6-1 7-5 voor Marcel kwamen ze beide
vermoeid van de baan.
Frans blijft dus in deze editie niet lang in het schema
hangen.
In de laatste ronde
speelden de Randenbroekers Ingmar ‘kakkerlak’
Kolbrink (vandaag overigens geheel in het Oranje
gekleed) en Vito ‘ups and downs’
Vrugteveen hun eerste potjes van dit
jaar. Vito wist te winnen van Remco
Helms met 6-1 en 6-2. Ingmar had het
een stuk lastiger tegen Bas Niezen.
Het werd een mooie wedstrijd, met
tennis van een goed niveau. Uiteindelijk was het toch de Randenbroeker
die met 6-4 in de derde set wist te
winnen.

Sander BAALT!!!
En daar gaan we weer!! Een nieuwe
ORT week is aangebroken… Traditiegetrouw zal ik u deze week weer op
de hoogte houden van alle grappige
en bijzondere momenten die wij als
ORT commissie beleven. Het
beloofd weer een leuke, gezellige en zeer zware week te
worden! Dat zware gedeelte
merkte ik gister gelijk al. Met
lood in m’n benen betrad ik
gisterochtend om 8 UUR(!!!!!)
het park. Dit waren de gevolgen van een gezellige avond
voorafgaand aan de start van
het ORT. Tsjaa… eigen schuld
maar ik blijf erbij dat 8 uur ’s
ochtends in het weekend toch
schrikbarend zieke tijden zijn
waar ik niet aan kan wennen.
Niet zeuren, doorgaan wordt
denk ik mijn motto van deze
week! Achteraf is al het verrichte werk het allemaal waard. En
wat gebeurd er dan allemaal op zo’n
eerste dag? Nou, qua wedstrijden
was het vrij rustig, logisch in het
voorweekend. Alle aandacht ging natuurlijk uit naar de wedstrijd van het
Nederlands elftal. Wat van tevoren
zo’n mooie avond had kunnen zijn
werd een ramp!! Keihard balen… Er is
helaas weinig meer aan te doen. Niet
zeuren, doorgaan…

Website
Kijk voor dit dagblad en veel meer
over het toernooi (nog steeds) op
www.openrandenbroek.nl.

Verslag zaterdagavond openingsweekend ORT
Gisteravond op het Telman & van Leeuwen Open stond in
het teken van drie dingen. Allereerst was daar de opening
van het toernooi om 19:00 uur, waarin de commissie zich
weer in een speciaal gewaad had gestoken. Deze kimono’s
waren speciaal voor ons gemaakt door onze huisassistent
Tineke Hagebeuk en wij zagen er geweldig uit al zeggen we
het zelf!!! Tineke enorm bedankt voor deze kleding!!!

Vervolgens werd er een demonstratiewedstrijd gespeeld
tussen 4 oud-commissieleden. Hierboven de deelnemers.
En daarna was het natuurlijk tijd voor ‘de wedstijd’!!! Het
clubhuis was lekker volgeladen
met ‘oranje kijkers’ en op het
grote scherm werd het Nederlands Elftal aangemoedigd. Dit
mocht zoals u allen weet helaas niet helpen… Vandaar dat
er daarna werd ingepakt en afgebroken door onze eigen Arjan ‘Schweinsteiger’ v/d End.

Fouten van Sam
Als redactie zijnde hebben we de vrijheid om nieuwe rubrieken aan het dagblad toe te voegen. Deze rubriek kon echt
niet achterblijven, aangezien de eerste dag van nieuw commissielid Sam er één was waarin hij dieptepunt na dieptepunt beleefde. Het begon al ’s ochtends bij het escorteren
van spelers. Sam pakte ballen, maar liet ze vallen. Hij pakte
flessen water maar liet ze vallen. Ging eten maken, maar
wist niet hoe de frituurpan werkt, daardoor duurde het langer
dan 1,5 uur voordat we te eten kregen. Vervolgens was hij
brutaal tegen de Don en liet hij ook nog eens consumptiebonnen aan slaan bij de kassa. Fout op fout op fout, of het
nu de zenuwen waren of gewoon een gebrek aan kwaliteit,
we zullen het snel genoeg te weten komen. Wanneer deze
rubriek morgen weer terug komt, dan weet u in ieder geval
het antwoord.

Wist u dat…………
… commissielid Sam Yeganeh vanochtend op zijn eerste
werkdag een beetje zenuwachtig was…
… Robbert v/d Hoef zich te goed voelt voor het schema van
de HE4. Hij vertelde de commissie dat hij in het schema van
de HE4 niets meer te winnen had. Eens kijken hoeveel rondes Robbert overleeft in het HE3 schema!!!
… wij alle grappenmakers willen verzoeken geen chinese
maaltijden meer te bestellen bij de wedstrijdkeet. Wij weten
dat we het een beetje over onszelf afroepen met een afhaal-

chinees, maar de grap is op de eerste wedstrijddag al een keer of 50 langsgekomen.
… Don Jerry Tuhusula een nieuwe trend heeft
ingezet. Wanneer u niet over internet beschikt
kunt u gewoon naar het park komen met uw laptop…
… de volgende mensen weigerden een shirt van
het toernooi aan te trekken!!! Gijs van Meteren,
Berend de Vries, Laurens Dijkman, John van
Gent, Peter Rietman (bestuurslid), Frans van
Ham ……………… een beetje jammer!!!!!!!!!
…Bert Vrugtevlaai de commissie wel heel erg
goed verkleed vond. Hij zag zelfs een levend
buddhabeeld rondlopen.
… Ingmar ‘oranje kuiken’ Kolbrink blij was dat de
loting van het Nederlands Elftal beter was dan
zijn eigen loting in de HE4.

Weersverwachting
Na een droge eerste dag hopen we vandaag
ook op droog weer. De voorspellingen zijn echter wat minder. Kans op buien mogelijk met onweer is vandaag het recept.

Bedankjes!!!
De volgende mensen willen wij bedanken voor
hun lekkernijen:
¾ Bert Vrugtevlaai
¾ Jerry en Gea Tuhusula

De service…
Gedurende de week zullen wij als redactie het
slagenarsenaal van de deelnemers eens doorlichten en laten zien hoe er zoal wordt gespeeld
op het Telman & van Leeuwen 2008. Vandaag
laten we een compositie zien van een aantal
services van spelers die gisteren hebben gespeeld.

UITSLAGEN ZATERDAG 21 JUNI
9.00 uur

HE6
HE7 17+

Dave Odegard
Olaf Kuyper

-

Gijs van Meeteren
Berend de Vries

6-3 6-1
6-1 6-1

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

0-6
6-2
6-1
2-6

12.00 uur

DE7 17+

Gerry van Sleen

-

Madelon Cloo

6-3 6-1

13.30 uur

HE5
HE7 17+
HE7 17+

Martin Stegehuis Pim van Eijkeren Frans Alflen
-

Walter Varekamp
John van Gent
Herman Rekers

6-2 7-6
4-6 6-2 6-2
6-1 4-6 6-1

15:00 uur

HE5
HE6
HE6
DD7 17+

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

w.o.
6-1 6-4
3-6 6-1 7-5
6-3 6-1

HE7 17+

Daan Dijkema
Stefan Wijdenes
Marcel Kouw
C. Nieuwland
Jolande Vrielink
Frank Vehof

7-5 5-7 7-5

HE4
HE5

Ingmar Kolbrink Vito Vrugteveen -

Bas Niezen
Remco Helms

2-6 6-2 6-4
6-1 6-2

16:30 uur

-

6-4 6-0
6-4
6-2
6-3 6-4

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!!!

VRIJDAGAVOND FEEST & LOTERIJ
Vrijdagavond is er natuurlijk weer de beroemde en beruchte feestavond. Wij zouden het als
commissie geweldig vinden als jullie die avond natuurlijk allemaal komen, maar bovendien
ook jullie verkleeddoos omgooien en in de sfeer van het thema er wat kleren uit kiezen en
verkleed naar het feest komen!!! Tijdens de feestavond zal er natuurlijk ook 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.

DAGPLANNING ZONDAG 22 JUNI
10.30 uur

HE5
HD6

Simon Burema
Tony vd Kieft
Pim Schijven
Ronald Lijklema
Job vd Berg
Rene Kolman
Berend de Vries
Mark de Wit

-

Tom Rattink
Richard vd Meel
Immanuel Noorman
Marc Vrolijk
Thijs Noorda
Frank Vehof
Herman Oskam
Gertjan Wijdenes

Rutger de Gans
Dagmar van Putten
Joep Versteeg
Louise Filius
Gerry van Sleen
Yvonne Bax
Elina Hessels
Sylvia Ankoné
Marian Hommerson

-

Desmond Hagebeuk
Chantal van Houten
Ingmar van Dongen
Marieke Beijersbergen
Silvia Groen
Lia Everhardus
Ans van Putten
Denise van Asch
Sara vd Weij

HE7 17+

Ronan Spoor
Mark Buitenkamp
Bart Bloembergen
Marco Bloemergen
Dieter van Werkum

-

Hidde Franken
Paul Abrahamse
Nils van Putten
Carlo Schijven
Koos vd Knaap

15.00

DE4
HE4
HE6

Susan Bosman
Mathijs Scheltema
Leon Nieuwenhuis

-

Willeke Pater
Rene Metz
Robbert van Nes

16.30

DE3
HE3
HE6

Dunya Hagebeuk
Floris Olling
Eugene Kepel

-

Hannah van Veen
Jordy Kamerling
Manfred Chang

18.00

HE3
HE4
HE4
HE5
HE6
HE6

Dennis Kos
Bart Verhoeff
Mathijs Hulster
Botic vd Zandschulp
Marcel Kouw
Tom Schulten

-

Ronan Spoor
Patrick van Houten
Sebastiaan Bonapart
Joeri Vrugteveen
Rodi Béthe
Michael Balvers

19:30

DE4
DE4
DE7 17+
HE7 17+
HE7 17+

Yvette Hamming
Caitlin Visser
Louise Filius
Herman Rekers
Arend Doppenberg

-

Afraa Salam
Demi vd Beek
Belinda vd Heiden
Pim van Eijkeren
Andre Masteling

21:00

HE4
HE5
HE5
HE7 17+

Hans Groen
Frank Korting
Berry Witte
Ed van Empelen

-

Bjorn Klaassen
Patrick van Houten
Sebastiaan Flohr
Sander vd Horst

HE7 17+
HD7 17+
HD7 17+
12.00 uur

GD5
HE5
DD7 17+
DD7 17+
DD7 17+

13.30

HE4
HE5
HD5

