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Onstuimig dagje ORT…  
Niet alleen was het onstuimig voor 
wat betreft het weer, er trok een heu-
ze orkaan over ons park, maar ook 
was er weer erg veel rumoer op en 
rond ons park.  

De ‘day after the night before’ 
begon gisteren met een ingestudeer-
de grap van de commissie. Als eerste 
jaars commissielid ben je altijd een 
beetje de pineut qua grappen en stre-
ken. Dit jaar is Sam Yeganeh dus aan 
de beurt en dat begon gisteren met 
een ochtendgrap. De eerste ronde 
was gisteren om 10:30 en daar was 
de gehele commissie natuurlijk van op 
de hoogte. Iedereen komt dan een 
uur van tevoren naar het park om lek-
ker te ontbijten, de dag van daarvoor 
even door te nemen en vooruit te kij-
ken naar de dingen die diezelfde dag 
te doen zijn. Sam was echter in de 
veronderstelling dat de eerste ronde 
om 9:00 was en was dus mooi op tijd 
om 8:00 uur aanwezig!!! Aangekomen 
kwam hij in een leeg clubhuis aan, 
waar hij werd uitgelachen door de 
personen, die het park hadden geo-
pend die ochtend. Sam wist genoeg 
en maakte een lekker ontbijtje voor 
zichzelf om anderhalf uur later te wor-
den uitgelachen door de eerste com-
missieleden die het park 
op kwamen. Sam, zo’n 
eerste jaar commissie 
gaat niet over rozen, 
maar aan het eind van 
de week kan je terugkij-
ken op een geweldige 
week met veel gezellig-
heid, maar ook hard werken!!! 

Dan terug naar de wedstrijden 
want dat waren er gisteren in totaal 
meer dan 40 wedstrijden. Het begon 
dus om 10.30 uur (en niet om 9 uur 
Sam!!) met een vijftal wedstrijden. Job 
v/d Berg en Rene Kolman namen het 
op tegen Thijs Noorda en Frank Ve-
hof. Op 5-5 in de tweede set wonnen 
Job en Rene een game om naar een 

6-5 voorsprong uit 
te lopen. Zij liepen 
echter in plaats van 
naar het bankje 
naar elkaar en later 
naar het net en 
wilde hun tegen-
standers een hand 
geven, ze waren in 
de veronderstelling 
dat het 6-4 was 

geworden. Na een korte discussie 
kwamen ze er echter achter, dat deze 
handschudding nog niet op zijn plaats 
was. Dit misverstand deed de heren 
bijna de das om, maar aan het eind 
van de tiebreak van de tweede set 
wisten Rene en Job toch nog de punt-
jes op de ‘i’ te zetten en zo wonnen ze 
uiteindelijk de partij met 6-3 en 7-6.  

Één van de langste wedstrijden 
tot nog toe werd gespeeld tussen Be-
rend de Vries samen met Mark de Wit 
tegen Gertjan Wijdenes en Herman 
Oskam. Berend en Mark lieten de te-
genstanders aan de zege ruiken door 
ze in de 3e set een 5-2 voorsprong 
gegeven, maar daarna was het over 
voor Gertjan en Herman, 7-6. 

De ronde van 12:00 was een 
dames dubbel 7 17+ ronde. Met 3 
partijen in deze categorie had de 
commissie zich voorbereid op een 
lange ronde. Een dames dubbel in 
deze categorie kan nog wel eens uit 
de hand lopen (qua tijdsbesteding 
dan…), maar dit bleek wel mee te val-
len. De dubbels waren wel spannend, 
maar in twee setjes waren ze alle drie 
gedaan. De dames Filius & van Sleen, 
Bax & Hessels en van Asch & vd Weij 
stoomden door naar de kwartfinale. 

In de ronde van 13:30 stond er 
een wedstrijd op het pro-
gramma, die in meerdere 
opzichten een leuk affiche 
was. Bijvoorbeeld oud te-
gen jong en darters tegen 
tennissers. Dat moet je uit-
leggen hoor ik u denken. 
Nils van Putten en Carlo 
Schijven (alias Pilsje van 

Nutten en Scharlo Cijven) hadden ’s 
ochtends van de wedstrijdleiding ge-

hoord, dat 
zij moesten 
aantreden 
tegen pro-
fessionals. 
De gebroe-
ders 
Bloember-
gen zijn 
namelijk 

met tennis gestopt en een professio-
nele dartcarrière begonnen. De ge-
broeders Bloembergen hadden als 
professionals de youngsters blijkbaar 
zoveel angst ingeboezemd dat zij na 
een stroeve eerste set toch nog de 
partij uit het vuur wisten te slepen. 
Met 2-6 6-3 en 6-1 waren de Bloe-
mie’s te sterk. 

De meest 
opmerkelijke wed-
strijd van de dag 
was toch wel de 
wedstrijd tussen 
Dennis Kos en 
Ronan Spoor. 
Lange tijd leek de 
wedstrijd af te ste-
venen op 6-bam 6-
bam, binnen 30 minuten stond het 5-0 
in de 2e set voor de als eerste ge-
plaatste Dennis. Maar toen gebeurde 
het, bij een running forehand ging 
Dennis door zijn enkel. Na een medi-
sche time out waarbij 3 mensen van 
de commissie betrokken waren, kon 
Dennis al hinkelend toch verder. Ro-
nan legde het bijltje er echter niet bij 
neer, Dennis kreeg 4 matchpoints, 
maar Ronan kwam terug tot 5-4. Bij 
zijn 5e matchpoint sloeg Dennis al 
toch toe en pakte de overwinning. 
Toen Dennis daarna helemaal hinke-
lend naar de keet kwam kreeg hij nog 
een extra opdracht. Commissielid Bi-
anca ‘van Eijden’ Jansen vertelde 
hem zonder blikken of blozen dat hij 
de uitslagen toch echt bij het andere 
raampje moest doorgeven. Jaja deze 
zwangere dame van de commissie 
wijkt geen millimeter van de regels af 
en dat ondervond Dennis aan den lij-
ve.   

Een opvallende verschijning op 
ons toernooi vonden wij de pas 14 
jaar oude Demi van de Beek. Onge-
plaatst in de DE4 won ze gisteren in 
haar openingswedstrijd met 6-bam 6-
bam van Caitlin Visser. Demi is in on-
ze ogen direct één van de titelkandi-
daten in de damesenkel 4. 

In de laatste ronde mocht Basje 
‘corona’ Flohr het opnemen tegen 
Barry White. Basje komt traditiege-
trouw altijd de commissie een drankje 
aanbieden. Basje bedankt!!! Basje 
maakte natuurlijk een spektakel van 
zijn wedstrijd, maar helaas voor hem 
verloor hij de derde set tiebreak deze 
keer met 8-6 na een 6-3 voorsprong!!! 
 
Website 
Voor alle schema’s, uitslagen, dag-
bladen, programmaboekje en toernooi 
informatie kunt u kijken op 
www.openrandenbroek.nl.  
 
Ergens eten deze week? 
Vanaf vandaag zijn er op het terras 

lekkernijen te verkrijgen!!!  

http://www.openrandenbroek.nl/


 

 

‘ASIAN FIGHT NIGHT’ 
Op dinsdagavond 24 juni zal in samenwerking met Theo 
Meijer Sport een ‘Asian Fight Night’ worden georgani-

seerd. Deze zal bestaan uit een clinic in de vechtsporten 
en een heuse sumoworstelwedstrijd waarvoor u zich kan 

inschrijven bij de wedstrijdkeet!!! 
Schrijf u dus snel allemaal in en ga strijden om de titel 

ORT-sumoworstelkampioen!!! 
 
Gravelscheppen… 
Zaterdag baalde ik hard!! Gister was het de beurt aan Sam 
‘Shakalam Sagbi Benny Lava’ Yeganeh om te balen. De uur-
tjes slaap zijn in een ORT week schaars en als je dan ook 
nog anderhalf uur onnodig te vroeg aanwezig bent, voel je je 
natuurlijk ook wel in de spreekwoordelijke aap gelogeerd. 
Haha jammer voor je Sagbi! Verder was het een dag waarop 
het niveau van de commissie weer ver te zoeken was. De 
hele dag werd er gespeeld met namen, sloeg weer helemaal 
nergens op! Voorbeelden zijn terug te vinden in het stukje 
over de verraders. Schim Pijven en Hatrick van Pouten blij-
ven toch favoriet. Morgen is het weer zover en betreed Dia-
ne ‘Mojito to big to fit in here’ Schäfer weer het park. Als 
ORT Journalist heeft deze Inspector Hyves weer onderzoek 
verricht en ben ik tot de conclusie gekomen dat de beruchte 
filmpjes van vorig jaar van Diane d’r hyves zijn verwijderd! 
Ruik ik hier angstzweet?? Is ze bang om weer in het O-tje te 
worden genomen?? Morgen hoort u haar reactie!  
Verder was de zondag een leuke dag waarop gelukkig veel 
wedstrijden zijn gespeeld. Maar wat een wind!! Hou is op, 
schei is uit! Het was een aantal keren noodzakelijk om ge-
wapend met een schep de drie kilo gravel uit mijn ogen te 
scheppen op de baan. De overheerlijke smaak van gravel 
zal ik de komende dagen niet snel vergeten. Het was ten-
minste droog dus niet zeuren, doorgaan… 
 
Weersverwachting  
Na een onverwachte zonnige (en vooral winderige dag) gis-
teren zal het weerbeeld de komende week naar het zich laat 
aanzien geweldig zijn! Niet te warm, niet te koud, zonnig, 
weinig kans op neerslag. Kijk naar de onderstaande gewel-
dige vooruitzichten!!! 

 ma di wo do vr 
Zonneschijn (%) 60 50 40 30 30 
Neerslagkans (%) 20 20 30 30 30 
Min. temp. (°C) 13 8 12 13 12 
Max. temp. (°C) 19 21 22 21 21 
Windkracht 4 3 3 4 4 
 
Verraders 
Als commissie zijnde kunnen we het in sommige gevallen 
nog wel begrijpen wanneer mensen geen shirt willen. Som-
mige mensen houden misschien niet van rood, vinden het te 
opvallend voor hun tenniskwaliteiten. Anderen prefereren 
een 20 jaar oude polo of verlebbert shirt. Weer anderen 
hebben zo’n zweetproductie dat één zo’n laag het niet kan 
opvangen. Dit zijn natuurlijke hele goede argumenten. Wat 

alleen echt niet kan is natuurlijk 
wel een shirt krijgen en er vervol-
gens niet mee spelen. Daarom 
zullen we iedere dag namen en fo-
to’s produceren van mensen die 
dit gedrag vertonen. Gisteren wa-
ren dit er een aantal, opvallend 
genoeg voornamelijk Randenbroekers. Schim 
Pijven met zijn kameraad Kony vd Tieft, Kene 
Rolman, Pagmar van Dutten, Gutger de Rans, 
Wertjan Gijdenes en Oerman Heskam. Wij ver-
wachten natuurlijk dat jullie het shirt bij de vol-
gende wedstrijd wel zullen dragen. 
 
Medewerker van de dag… 
Als redactie willen wij ons nieuwe commissielid 
toch ook een complimentje geven. Sam heeft 
zich gisteren namelijk helemaal uit de naad ge-
werkt voor het toernooi door mensen te escorte-
ren naar de baan, om 8 uur al aanwezig te zijn, 
banen te slepen, water te halen, tenten vast te 
maken vanwege de wind, enz… enz…, en daar-
om verdient hij de titel medewerker van de zon-
dag. Ga zo door Sam ‘Sagbi’ Yeganeh!!! 
 
Wist u dat………… 
… Manon Kok denkt dat commissielid Gerard de 
verloskundige zal zijn van commissielid Bian-
ca… 
… Bert Vrugtevlaai inmiddels meerdere levende 
Buddha beelden heeft ontdekt op het Telman & 
van Leeuwen Open 2008… naast commissielid 
Bianca zag hij in een witte stoel ook levend 
Buddha beeld Jewwy ‘oud toernooidirecteur’ 
Tuhusula zitten. 
… Stefan ‘Kobus’ van Eijden als hij een slok op 
heeft wel graag de benenwagen neemt om 5 
minuten naar huis te lopen, maar wanneer hij de 
volgende ochtend zijn auto nodig heeft zijn 
hoogzwangere vrouw vraagt hem op te komen 
halen en de 5 minuten terug met de benenwa-
gen niet ziet zitten. 
…Mathijs Hulster nog nooit van cup-a-soup 
heeft gehoord 
…Jolanda Schijven gister op de praatstoel zat. 
Allereerst twijfelde ze aan de seksuele geaard-
heid van haar zoon Carlo. Die moest van haar 
maar eens uit de kast komen. Daarna zei ze dat 
in de bijbel stond dat je alles moet proberen en 
vervolgens de goede dingen moet behouden. 
Zelf heeft ze in ruime mate dingen uitgepro-
beerd, maar waarom ze met het oog op goede 
dingen behouden nog steeds met Pim is ge-
trouwd blijft een groot vraagteken. 
… als u commissielid Arjan tegenkomt, u hem  
naast Schweinsteiger (vanwege het in de 75 mi-
nuut gaan opruimen van de Nederlandse vlag-
getjes) tegenwoordig ook Lars kunt noemen. Hij 
reageert op beiden nu… 



UITSLAGEN ZONDAG 22 JUNI 
 
 

10.30 uur HE5  Simon Burema - Tom Rattink   6-3 7-6 
  HD6  Tony vd Kieft  -  Richard vd Meel  6-1 7-5 
    Pim Schijven  - Immanuel Noorman 
  HE7 17+ Ronald Lijklema - Marc Vrolijk   7-5 6-4 
  HD7 17+ Job vd Berg  - Thijs Noorda   6-3 7-6 
    Rene Kolman - Frank Vehof 
  HD7 17+ Berend de Vries - Herman Oskam  6-2 4-6 7-6 
    Mark de Wit  - Gertjan Wijdenes 
 
12.00 uur GD5  Rutger de Gans - Desmond Hagebeuk  6-4 6-2 
    Dagmar van Putten-  Chantal van Houten 
  HE5  Joep Versteeg  - Ingmar van Dongen 7-5 6-0 
  DD7 17+ Louise Filius  -  Marieke Beijersbergen 6-4 6-4 
    Gerry van Sleen - Silvia Groen 
  DD7 17+ Yvonne Bax  -  Lia Everhardus  7-6 6-4 
    Elina Hessels - Ans van Putten 
  DD7 17+ Sylvia Ankoné - Denise van Asch  6-3 6-3 
    Marian Hommerson - Sara vd Weij 
   
13.30  HE4  Ronan Spoor  - Hidde Franken  6-2 6-3 
  HE5  Mark Buitenkamp - Paul Abrahamse  6-3 7-5 
  HD5  Bart Bloembergen - Nils van Putten  2-6 6-3 6-1 
    Marco Bloemergen -  Carlo Schijven 
  HE7 17+ Dieter van Werkum - Koos vd Knaap  6-0 6-2 
 
15.00  DE4  Susan Bosman - Willeke Pater  0-6 6-4 6-2 
  HE4  Mathijs Scheltema -  Rene Metz   6-1 4-6 6-2 
  HE6  Leo Nieuwenhuis - Robbert van Nes  3-6 6-3 6-3 
   
 
16.30  DE3  Dunya Hagebeuk - Hannah van Veen  6-1 6-4 
  HE3  Jordy Kamerling - Floris Olling   w.o. 

HE6  Eugene Kepel  - Manfred Chang  6-3 6-4 
 

18.00  HE3  Dennis Kos  - Ronan Spoor   6-0 6-4 
  HE4  Bart Verhoeff - Patrick van Houten  6-4 6-2 
  HE4  Mathijs Hulster - Sebastiaan Bonapart 6-4 7-5 
  HE5  Botic vd Zandschulp Joeri Vrugteveen  6-2 6-2 
  HE6  Marcel Kouw  - Rodi Béthe   6-2 6-3 
  HE6  Tom Schulten - Michael Balvers  6-2 5-7 6-3 
 
19:30  DE4  Yvette Hamming - Afraa Salam   w.o. 
  DE4  Caitlin Visser  - Demi vd Beek  6-0 6-0 
  DE7 17+ Louise Filius  - Belinda vd Heiden  6-4 6-1 
  HE7 17+ Herman Rekers - Pim van Eijkeren  6-2 4-6 6-0 
  HE7 17+ Arend Doppenberg - Andre Masteling  6-2 6-2 
 
21:00  HE4  Hans Groen  - Bjorn Klaassen  7-6 7-5 
  HE5  Frank Korting - Patrick van Houten  6-2 6-4 
  HE5  Berry Witte  - Sebastiaan Flohr   6-1 4-6 7-6 
  HE7 17+ Ed van Empelen - Sander vd Horst  6-1 6-4 



DAGPLANNING MAANDAG 23 JUNI 
 
 
15:00 uur DE3  Lisanne Schuller   - Linda Veldhuizen 
  HE3  Maarten Zoetelief   - Bjorn Klaassen 
  HE4  Marc Weerdenburg  - Karim Mesbahi 
  HE5  Jesse van Keken   - Mark Evers 
   
16:30 uur HE4  Dennis Kos    - Bart Verhoeff 
  HE6  Simon Bureman   - Dave Odegard 
   
16:45 uur DE3  Petra vd Linde   - Arwa Salam 
  DE4  Mijke de Ruiter   - Romy Smeeing 
   
18:00 uur HE4  Matthijs van Bruggen  - Jordy Scherrenberg 
  HE4  Maarten van Weezenbeek - Vincent Burgers 
 
18:15 uur DE4  Anne Mooij    - Sanuelya van Loenhout 
  HE5  Loek vd Bedem   - Thiemo Zeeman 
  HE5  Michiel Crol    - winnaar 15:00 
 
19:30 uur DE3  Kelly Schäfer   -  Anouk van Leeuwen 
  HE4  Brian vd Heuvel   - Rene Schwiete 
  HE5  Botic vd Zandschulp  - Jan-Jaap Zijlstra 
 
19:45 uur DE3  Manon Kok    - Marlot vd Brink 
  DE3  Diane Schäfer   - Malini de Bruin 
  HE4  Sjoerd Heuts   - Joël van Ark 
 
21:00 uur HE3  Ydo Bruinsma   - Jesper Spoelder 
  HD5  Bouke Hepkema   - Mark Buitenkamp 
    Joep Versteeg   - Ingmar van Dongen 
  HE7 17+ Albert Meijerink   - Marc Hoge 
 
21:15 uur HE6  Barry Campagne   - Vincent Ribot 
  HE7 17+ Lucas Schiffeleers  - Gerard van Putten 
  HE7 17+ Cees van Duuren   - Aad Mess 
 
 

VRIJDAG & ZATERDAG 
Vrijdagavond en zaterdagavond kunt u naast vele mooie wedstrijden ook 
genieten van muziek op vrijdag van de band ‘No Kiddin’ en een heus casino 
op zaterdag i.s.m. Hell’s & Bell’s casino’s. Ook is er op vrijdag een loterij 
waarbij u bijvoorbeel twee tennisrackets en een weekendje Alfa-Spider voor 
de deur kan winnen! Eén lootje voor 1,50 en 10 lootjes voor 10 euro. 
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