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Een Duitse maandag… 
Het voorweekend zit er al weer een 
tijdje op als u dit leest, maar gisteren 
(maandag) was voor de commissie 
toch altijd weer een spannende dag. 
Het voorweekend kan 
(helaas) toch nooit hele-
maal worden vol ge-
pland, dus voor de com-
missie is het op die ma-
nier altijd een beetje in-
komen en loopt alles al-
tijd wel op rolletjes. De 
maandag is traditiege-
trouw altijd wel lekker vol gepland en 
daarom is dit altijd de eerste testcase 
voor de commissie. 

Die testcase begon al toen we 
het park opkwamen, want de zondag 
ervoor (en vooral de wind van zon-
dag) had voor wat problemen ge-
zorgd, waardoor wij als commissie 
wat herstelwerkzaamheden moesten 
verrichten. 

Vervolgens begonnen om 
15:00 de eerste partijen natuurlijk. 
Jesse van Keken en Mark Evers 
vochten een nieuw Randenbroeks 
onderonsje uit. Mark won deze keer 
met 6-4 7-6, hoewel Jesse de tweede 
set met 5-1 voor had gestaan! 

In de ronde van 18:00/18:15 
(jaja, we werken sinds dit jaar voor 
onze deelnemers met tussenrondes) 
stonden er een aantal mooie en in po-
tentie spannende partijen op het pro-
gramma. Zo stond Michiel ‘the wall’ 
Crol tegenover Mark ‘hierbij geef ik je 
een nieuwe backhand’ Evers. Met en-
kele hilarische punten, onder luid ap-
plaus van o.a. Jewwy ‘the 
Don’ Tuhusula, wist Mark 
nog wel een punt te druk-
ken. Maar de meeste pun-
ten gingen toch naar Mi-
chiel. Die wist de partij dan 
ook uiteindelijk gemakkelijk 
te winnen met 6-1 6-0.  

Naast Mark en Mi-
chiel stond op baan 1 Maar-
ten ‘Stich’ van Weezenbeek. 
Stich moest het in zijn eer-
ste partij van dit jaar opnemen tegen 
Vincent ‘Ham’ Burgers. Vincent maak-
te korte metten met Stich. Met op-
nieuw 6-0 en 6-1 was het toernooi 

voor onze ‘clubduit-
ser’ (naast commis-
sielid Schweinstei-
ger natuurlijk) snel 
voo

 Matthijs van Bruggen en Jordy 
Scherrenberg brachten in dezelfde 
ronde het schema een beetje in de 
wirwar. Pas na meer dan 2,5 uur 
kwamen ze van de baan af. Jordy wist 

nog net aan het langste 
eind te trekken met 7-6 
0-6 en 6-4. 
 De ronde van 
19:30/19:45 was een 
echte DE3 ronde. De 
gezusters Käfer (Schel-
ly en Schiane) kwamen 
in actie op baan 1 en 2 
tegen respectievelijk 

Malini ‘maloeni panoeni de broenie’ 
de Bruin en onze eigen Anouk van het 
hoofdsponsorduo Telman & van 
Leeuwen. Op baan 3 mochten Manon 
‘taken’ Kok en Marlot v/d Brink hun 
opwachting maken. De familie Schä-
fer (hierboven samen serverend) wist 
niet in zijn geheel door te dringen 
naar de volgende ronde. Diane wist 
nog wel knap te winnen van Malini 
(die het wereldrecord dubbele fouten 
behaalde en haar racket nog wel eens 
deed laten vlieger, zoals hieronder te 
zien is) met 5-7 6-3 6-3, maar Kelly 
(die het wereldrecord dubbele fouten 
probeerde te verbeteren, d.m.v. servi-
ces die zelfs direct het 
hek in werden getankt) 
dolf het onderspit te-
gen Anouk ’Betty Stö-
ve revival’ van Leeu-
wen met 6-1 6-3. 

Bij Manon en 
Marlot werd het een 
echte damespartij. Hoge ballen, soms 
mooie rally’s, rare maar wel mooie 

scorende ballen, drop shots 
als het echt niet kan, ellen-
lange discussies, hard ge-
kreun, en veel verkeerde 
keuzes, kortom een dames-
single in optima forma. Zelfs 
onze toernooidirecteur Pas-
cal ‘the next Don’ Tuhusula 
moest even ingrijpen tijdens 
een uit de hand gelopen dis-
cussie. Uiteindelijk trok Ma-

non toch aan het langste eind en won 
ze met 6-2 7-5. 

Een grote verbazing voor ons 
was de prestatie van Ydo ‘jij was 
vroeger echt heel irritant’ Bruinsma 
tegen Jesper Spoelder. Met mooie 
slagen wist Ydo Jesper tot wanhoop 
te drijven. Ydo verdient nu al de titel 
van rising star 2008. Benieuwd of hij 
deze status tegen de one and only Je-

roen ‘wil zijn titel terug’ v/d Hoek kan 
waarmaken. Volgens bronnen rondom 
Ydo schijnt Hoekie niet helemaal fit te 
zijn, Ydo ruikt zijn kansen.  

Ook hadden we een echte 
Duitser op ons park. Het was de 
Leusdenaar Rene ‘Ollie Helmut Kahn 
Jens Dieter Bernhard Heinrich Lothar 
Rudi’ Schwiete. U begrijpt als lezer 
natuurlijk dat wij best moesten lachen 
toen Rene over de kwaliteit van de 
banen begon in zijn wedstrijd tegen 
Brian vd Heuvel. De grappen over kui-
len graven waren natuurlijk snel ge-
maakt.  

De rol van ko-
miek van de dag was 
weggelegd voor Jan-
Jaap Zijlstra. Het be-
gon al met het deel-
nemersshirt, Jan-
Jaap blijkt een erg 
gevoelige man. Het moet direct liefde 
op het eerste gezicht zijn anders hoeft 
Jan-Jaap het shirt niet. Het bleek niet 
de connectie die Jan-Jaap zocht. Ook 
de fles water beviel meneer Zijlstra 
niet helemaal, het delen van een liter 
fles water zag hij niet helemaal zitten. 
Onze Jos ‘voor intimi Joost’ Plompen 
speelde natuurlijk direct in op deze 

behoefte en bood direct een 
tweede fles aan. Het mocht 
helaas voor Jan-Jaap niet 
baten, hij verloor van titel-
kandidaat Botic v/d Zand-
schulp met 6-3 6-3.  

De laatste partij van 
de avond was een strijd der 

Randenbroekers. De rookies Ingmar 
‘denk aan je lichaamshouding’ van 
Dongen en Mark ‘loop om je forehand 
heen’ Buitenkampf (dit is geen spel-
fout) tegen Bouke ‘6-0 5-0 achter en 
er nog in geloven’ Hepkema en Joep 
‘slaat in een dubbel werkelijk iedere 
bal langs de lijn’ Versteeg. De rookies 
wonnen deze wedstrijd uiteindelijk 
met tweemaal 6-4. Een mooi dagje 
ORT zat er weer op, maar werd nog 
opgeschrikt door een glas vocht over 
de laptop waarop dit dagblad wordt 
gemaakt!!! Gelukkig viel de schade 
uiteindelijk mee en kon het dagblad 
worden afgemaakt. 
 
Website 
Voor alle schema’s, uitslagen, dag-
bladen, programmaboekje en toernooi 
informatie kunt u kijken op 
www.openrandenbroek.nl.  rbij. 
 

http://www.openrandenbroek.nl/


Medewerkers van de dag… 

 

 

De medewerkers van de 
dag van gisteren waren de 
personen die gisteren de 
lekkere hapjes maakten op 
het terras. De lekkere geu-
ren vormden een walm , 
die over het gehele park te 
ruiken was. De meeste 
deelnemers kwamen dan 
ook na hun wedstrijd 
meteen een hamburger of saté halen. De familie Vrugteveen 
i.s.m. de familie Hagebeuk vormden een geweldig duo!!! 
Hier boven doet Aart Hagebeuk net alsof hij het leuk vindt ;-) 
Super bedankt allemaal!!! Vanaf 6 uur zijn er trouwens elke 
dag lekkernijen te verkijgen op het terras!!! 
 
Hou is op met lachen, je moet doorgaan! 
Half twee op het park aanwezig… Wat een geweldige tijden!! 
Gelukkig kon ik gister mijn schep thuislaten aangezien de 
wind was gaan liggen. Oogkleppen konden ook thuisgelaten 
worden aangezien de commissie een rustig avondje achter 
de rug had. Heerlijk weer even bij kunnen tanken, qua slaap 
dan ;-) !  
Goed, om even terug te komen op mijn inspector hyves rol 
van gisteren. Ik zou u nog een antwoord geven op de vraag 
waarom Diane ‘mojito to big to fit in here’ Schäfer haar be-
ruchte filmpjes van het ORT 2007 van haar hyves heeft ver-
wijderd. Haar antwoord was duidelijk: “Jullie kunnen allemaal 
de … krijgen! Anders word ik zo weer in de … genomen!” 
Bedankt voor dat duidelijke en genuanceerde antwoord Dia-
ne ‘Een ORT shirt maat S staat me goed’ Schäfer. Wij ko-
men dus tot de conclusie dat het puur angstzweet was.  
Verder was de commissie gister niet heel scherp. Zo dacht 
mijn bloedeigen zus dat Xantippe met KS wordt geschreven 
en dus de postcode Pieter Xantippe als PK wilde noteren. 
Gerard ‘Ling Fa’ Joling dacht vervolgens dat Xantippe een 
chinese man was genaamd Xan Tippe. Die commissie be-
staat echt uit een paar heldere lichten oftewel ‘The Bright 
Lights’! Naarmate de week vordert worden de grappen beter 
en wordt er nog meer gelachen, of ons niveau stagneert ge-
woon hard! Dit beloofd dus weer wat voor de komende 
week! Vandaag kan ik niet zeggen: niet zeuren, doorgaan… 
Het draait meer om in: Hou is op met lachen, je moet door-
gaan…  
 
Wist u dat………… 
... Esther ‘hommy’ Hommerson en Damir Wijdenes hand in 
hand zijn gesignaleerd bij snackbar van Empelen… uit ano-
nieme bronnen hebben wij vernomen dat zij daar een ro-
mantisch candlelight diner hebben genoten… 
… Maarten ‘Stich’ van Weezenbeek gisteren zijn tennistas 
door zijn vriendin Nike heeft laten brengen met de auto  
… er voor het nieuwe commissielid Sam al meerder bijna-
men de ronde doen. Enkele die voorbijkwamen, waren Kar-
dasch, Samuelya, Sagbi en L. Jackson. 
… Malini ‘te bruin’ de Bruin gisteren de commissie vroeg of 
wij niet konden zien of ze lekker bruin was, omdat ze op va-
kantie was geweest…  

… Bianca wat moeite heeft met de Nederlandse 
taal nu ze hoog zwanger is. Ze vroeg zich tij-
dens het schrijven van de postcodes af wie of 
wat nu precies Xantippe was… 
… Jo(o)s(t) ‘world peace’ Plompen zich naast 
zijn commissiewerk ook met veel ander werk 
bezig houd tijdens zo’n weekje ORT… 
… Joling in de sfeer van het thema dacht dat 
Xantippe een chinees was genaamd Xan Tip-
pe… 
 

‘ASIAN FIGHT 
NIGHT’ 

Vanavond is het dan zover!!! Asian Fight 
Night!!! In samenwerking met Theo Meijer 

Sport zal er een clinic worden georganiseerd 
in de vechtsporten gevolgd door een heuse 

sumoworstelwedstrijd waarvoor u zich kan in-
schrijven bij de wedstrijdkeet!!! 

Schrijf u dus snel allemaal in en ga strijden 
om de titel ORT-sumoworstelkampioen van-

avond!!! 
 
Weersverwachting 
De voorspellingen blijven er goed uitzien. Er zal 
zowel zon zijn, maar hier en daar zal er een 
klein buitje kunnen vallen, maar daar gaan wij 
nog even niet van uit. 
 

di wo do vr za 
Zonneschijn (%) 50 50 50 30 30 
Neerslagkans (%) 20 40 10 30 30 
Min. temp. (°C) 7 12 14 12 14 
Max. temp. (°C) 21 23 22 21 22 
Windkracht 3 4 3 4 4 
 
Draak v/d Dag 
Vandaag openen we een nieuwe 
rubriek, namelijk de draak van de 
dag. Gisteren hebben wij gekozen 
voor Mark Evers, die twee potjes 
moest afwerken. De eerste wist hij 
nog te winnen van Jesse van Ke-
ken, maar in de tweede partij was 
hij moe gestreden en kansloos te-
gen Michiel ‘the Wall’ Crol, die zo-
als zijn bijnaam het al voorspeld , 
niet was te passeren. Vooral de hi-
larische opmerking van Mark dat 
hij bij een 6-1 en 5-0 achterstand gewoon de ral-
ly moest spelen tegen ‘the Wall’, want daarin 
was hij toch wel beter, was voor ons deze nomi-
natie van Draak waard!!! 



UITSLAGEN MAANDAG 23 JUNI 
 

15:00 uur DE3 Lisanne Schuller  - Linda Veldhuizen  3-6 6-3 6-2 
  HE3 Maarten Zoetelief  - Bjorn Klaassen  6-3 6-1 
  HE4 Marc Weerdenburg - Karim Mesbahi  6-3 6-4 
  HE5 Jesse van Keken  - Mark Evers   6-4 7-6 
   
16:30 uur HE6 Simon Burema  - Dave Odegard  6-1 6-1 
   
16:45 uur DE3 Petra vd Linde  - Arwa Salam   6-3 6-3  
   
18:00 uur HE4 Matthijs van Bruggen - Jordy Scherrenberg 7-6 0-6 6-4 
  HE4 Maarten v Weezenbeek - Vincent Burgers  6-0 6-1  
 
18:15 uur DE4 Anne Mooij   - Sanuelya van Loenhout 6-3 6-3 
  HE5 Loek vd Bedem  - Thiemo Zeeman  6-4 6-2 
  HE5 Michiel Crol   - Mark Evers   6-1 6-0 
 
19:30 uur DE3 Kelly Schäfer   -  Anouk van Leeuwen 6-1 6-3 
  HE4 Brian vd Heuvel  - Rene Schwiete  6-3 6-1  
  HE5 Botic vd Zandschulp - Jan-Jaap Zijlstra  6-3 6-3  
 
19:45 uur DE3 Manon Kok   - Marlot vd Brink  6-2 7-5 
  DE3 Diane Schäfer  - Malini de Bruin  5-7 6-3 6-3 
  HE4 Sjoerd Heuts   - Joël van Ark   7-5 6-4  
 
21:00 uur HE3 Ydo Bruinsma  - Jesper Spoelder  6-2 6-1 
  HD5 Bouke Hepkema  - Mark Buitenkamp  6-4 6-4  
   Joep Versteeg   - Ingmar van Dongen  
  HE7  Albert Meijerink  - Marc Hoge   6-4 6-0 
 
21:15 uur HE6 Barry Campagne  - Vincent Ribot   w.o. 
  HE7 Lucas Schiffeleers  - Gerard van Putten  6-1 6-2 
  HE7 Cees van Duuren  - Aad Mess   6-1 6-3 
 
 

Bereikbaarheid Telman & van Leeuwen Open 2008 

Het Telman & van Leeuwen Open 2008 is op de onderstaande manier telefonisch en met de 
auto te bereiken. Een tomtom of routebeschrijving stuurt u nog wel eens de verkeerde kant 
op, vandaar deze uitleg… telefonisch zijn wij sinds dit jaar ook mobiel te bereiken!!! 

Parkadres:     Telefoon:  
L.T.V. Randenbroek   Wij zijn telefonisch te bereiken op 033-4802771 of 06- 
Sportpark Emiclaer   10226264. Let op: wij zijn niet te bereiken op 033- 
Hoolesteeg 4     4330799. Dit nummer is exclusief voor intern gebruik. 
3822 NC AMERSFOORT 

Routebeschrijving: 
 De huidige navigatiesystemen weergeven niet de juiste route naar ons park (met Hooles-
teeg 4 als adres). Om dit te voorkomen geven we hier een adres dat dichter bij het park ligt 
en het vinden van ons park makkelijker maakt. Bij het invoeren van Muiderslot of Nijenrode 
in uw navigatiesysteem bent uw al bijna op ons park. Als het goed is komt u dan in de route 
borden tegen die de richting aangeven voor 'Sportpark Emiclaer'.  



DAGPLANNING DINSDAG 24 JUNI 
 
 
15:00 uur  DE5  Saskia de Vries  - Nuria Boot 
 
16:30 uur  HE3  Robbert vd Hoef  - Hidde Franken 
   HD4  Lennart vd Heuvel  - Arne de Jong 
     Marc Weerdenburg  - Bart Verhoeff 
   DE5  Amber Kolman  - Carmen Collignon 
 
16:45   HE4  Ingmar Kolbrink  - Bjorn Klaassen 
   HE5  Sebastiaan Bonapart - Ingmar van Dongen 
   HE5  Botic vd Zandschulp - Vito Vrugteveen 
 
18:00   HE3  Jeroen vd Hoek  - Ydo Bruinsma 
   DE4  Stephanie Apeldoorn - Hannah van Veen 
   HE6  Barry Campagne  - Arjen Floor 
 
18:15   DE3  Linda Veldhuizen  - Arwa Salam 
   HE6  Colin Jacobs   - Stefan Wijdenes 
   HE6  Michiel Morks  - Nils van Putten 
 
19:30   GD4  Dorine Dirksen  - Bonnie Riechers 
     Matthijs van Bruggen - Sjoerd Heuts 
   HE5  Martijn Meeuwis  - Joël van Ark 
   HE7 17+ Peter Rietman  - Gerard van Hoeyen 
 
19:45   HE3  Jordy Kamerling  - Roeland Schriemer 
   HE5  Joost vd Geest  - Mark van Hesteren 
   HE7 17+ Ed van Empelen  - Winfred Hanszens 
 
21:00   HD4  Marcel Ploeg   - Michiel Crol 
     Marc Reedijk  - Sebastiaan Flohr 
   DD7 17+ Hanneke Schoordijk - Marjorie Bakker 
     Wendy vd Stoep  - Monique Coolen 
   HE7 17+ Marco Schouten  - Arend Doppenberg 
 
21:15   HE3  Willem-Jan Oosterhuis - Wouter van Zetten 
   HE6  Koen Emmens  - Peter van Gangelen 
   DD7 17+ Rianne Krechting  - Angelique Bouwman 
     Machteld Linschoten - Jolanda Oorthuis 
 
 

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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