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Natuurlijk is het traditioneel woensdag
gehaktdag, maar gister was het in alle
opzichten een dinsdag gehaktdag.
Wanneer we onze ogen dichtdeden
dan hoorden we om ons heen alleen
maar gehak. De next generation tennissers leren om alles weg te beuken.

plaatsen als ik hem ook door het hek
kan slaan? Hij verloor dan ook met
duidelijke cijfers van Hidde Franken;
6-2 en 6-4.
Robbert’s dubbelpartner en
boezemvriendje Ingmar ‘kakkerlakje’
Kolbrink liet zien over meer ervaring
te beschikking. Na een spannende

tegenstelling tot tijdens de laatste
competitiedag nu wel in staat om van
Randenbroekers te winnen. Dit ging
echter niet gemakkelijk. Uiteindelijk
werd in de derde set tiebreak de winst
gepakt na enkele vlijmscherpe returns
en goede services. Met 6-4 6-7 en 7-6
drongen zij door naar de halve finale.

Wij zijn benieuwd wanneer de eerste
klachten van geluidsoverlast ons
reiken. Daarnaast werd er gister gehakt gemaakt van veel Randenbroekers. In totaal waren er 15 partijen
waarin Randenbroekers acte de presence gaven. In slechts 33% van de
wedstrijden (voor de minder wijzen
onder ons dus 5 partijen) stapten er
een Randenbroeker winnend van de
baan. Saskia de Vries, Ingmar van
Dongen, Vito Vrugteveen, Amber
Kolman, Robbert van de Hoef, Stefan
Wijdenes, Peter Rietman, Matthijs van

wedstrijd won hij verdiend van Bjorn
Klaassen met 6-4 2-6 en 6-4.
Wij zitten met z’n allen al een
tijd in het tenniscircuit, maar dinsdagavond 24 juni zal nog lang in onze
hoofden en in die van de toeschouwers gegrift blijven. Wat Arwa ‘hoe
hoger hoe beter’ Salam en Linda ‘over
die lichtmast kan makkelijk’ Veldhuizen gisteravond presteerde was bijna
onmenselijk. Om de baan heen varieerde de opmerkingen van ‘dit is toch
geen tennis’ tot aan ‘wat zijn die meiden vast’. In de vorige editie van dit

In de ronde van 19.45 uur hadden we weer het genoegen dat Jordy
‘wanneer is de feestavond nou?’ Kamerling helemaal uit Amerika (of was
het nou Almere?) over kwam om bij
ons te spelen. Eigenlijk gaat het hem
meer om de feestavond en dat we
tennisbanen hebben is mooi meegenomen. Helaas voor hem stuitte hij op
de erg stugge, degelijke, constante,
Roeland Schriemer. Die bleek een
duidelijk maatje te groot en na de 6-3
en 6-1 kon Jordy zich gaan op maken
voor de feestavond.

Bruggen, Dorine Dirksen, Hanneke
Schoordijk, Wendy vd Stoep, Arend
Doppenberg en Koen Emmens wisten
niet te winnen. Met recht een Randenbroekse gehaktdag!
Ook maakte publiekslieveling
nummer 1 zijn opwachting op het
Telman & Van Leeuwen Open 2008.
Jeroen ‘hele volle agenda’ vd Hoek
speelde in zijn openingswedstrijd tegen Ydo ‘zo’n sumoworstelpak staat
je veel leuker’ Bruinsma. Ondanks dat
Hoekie niet helemaal tevreden was
over zijn eigen spel, won hij toch met
overmacht, 6-1 en 6-2. Wie kan Hoekie van zijn titel af houden?
Robbert v/d Hoef(t niet zo hard)
in ieder geval niet, hij speelde voor
het eerst in de HE3 en was misschien
wat gespannen. Het eerder genoemde hakken sloeg in ieder geval zeker
op hem. Want waarom zou ik een bal

dagblad gaven wij al een omschrijving
van een typische damespartij. Nou
deze dames deden die omschrijving
eer aan. Ballen 6 meter over het net
in het servicevak, geen dropshots, rally’s van meer dan 40 slagen, 493 keer
deuce, 5-1 voor staan en de set nog
bijna uit handen geven, 728 keer een
korte bal missen, een tweede service
zachter dan 30 km/uur, maar wat een
echte wedstrijd was het. Na een strijd
van maar liefst 4 uur wist Arwa uiteindelijk de uitputtingsslag te winnen. Wij
hopen dat er niet teveel spelers een
voorbeeld nemen aan deze wedstrijd,
anders zullen we de finalezondag een
week moeten uitstellen.
In de ronde van 19.30 was er
nog een echte strijd tussen Randenbroek en Leusden. Dirine Dork(sen)
en Matthijs van Bruggen tegen ‘Bon
Bon’ Bonnie Riechers en Sjoerd
Heuts. Het duo uit Leusden bleek in

Dinsdag gehaktdag…

Vanwege de marathonpartij op baan 1
tussen Arwa en Linda konden in de
ronde van 21.00 de heren van Zetten
en Oosterhuis pas wat later de baan
op. Willem-Jan beweerde na afloop
dat hij op een ‘campingbaan’ had
staan tennissen en vond het spelen
onder kunstlicht ook maar niets…
Wouter kon beter omgaan met de
omstandigheden en won met 6-3 en
6-0.

Website
Voor alle schema’s, uitslagen, dagbladen, programmaboekje en toernooi
informatie kunt u kijken op
www.openrandenbroek.nl.

Medewerker van de dag…

Weersverwachting

De medewerker van de dag van gisteren was zonder twijfel
één van onze sponsoren, namelijk Theo Meijer Sport. Met
een geweldige clinic in de
vechtsporten kreeg het publiek gisteren op het terras
een waar spektakel te zien.
Wij willen hen dan ook hartelijk danken voor deze clinic.
Na de clinic werden nog gratis tasjes uitgedeeld met
daarin o.a. informatie over
de vechtsporten die vertoont
werden en daarnaast nog
vele andere dingen, zoals
een aantal gratis lessen. Als u nog een tasje wilt vergaren,
kunt u deze bij de keet komen ophalen.

De voorspellingen zijn in de afgelopen dagen
een beetje gedraaid. Zag het er aan het begin
van de week nog enorm goed uit, het is inmiddels een beetje wisselvallig geworden. Mooie
dagen zullen worden afgewisseld met minder
mooie dagen.

Sanders Rubriek!!!

Randenbroeker Amber Kolman heeft
besloten Randenbroek te verraden
door het shirt niet te
dragen. Om welke
reden?? Het werd of
een naveltruitje of
een jurk… De commissie had haar
keuze al gemaakt.
Amber ook en besloot trouw te blijven
aan haar eigen garderobe, beetje jammer Amber… voor diegene
die niet op deze manier bekend willen worden
op Randenbroek raden wij aan passende maatregelen te nemen en zich hiertegen te wapenen.

De meest gelezen rubriek van Amersfoort in week 26 is vandaag even op een laag pitje gezet. Sander kon de overweldigende reacties op zijn stukje niet meer aan en heeft onder
moeten duiken om niet door zijn fans overmand te worden.
Vanaf morgen zal Sander vanaf zijn schuiladres weer een
rubriek schrijven. Bereidt u zich maar vast voor op een mooi
stukje schrijfwerk!!!

Bedankjes…
Vandaag willen wij de volgende mensen bedanken voor hun
bewezen diensten voor de commissie:
¾ Tineke Hagebeuk voor het overheerlijke eten
¾ Jan Doldersum voor de drop
¾ Lars Vrugteveen voor de heerlijke boterkoek

Wist u dat…………
... Esther Hommy en Damir
Wijdenes besloten hebben
hun relatie ‘to the next level’
te brengen door samen een
mooi studentenflatje van
12m² te kopen… Gefeliciteerd lovebirds!
…Busan Sosman donderdag half vijf niet kan spelen
omdat ze na moet blijven op
school…
…Dit niet voor de ogen van haar ouders is bestemd, dus pa
en ma Sosman NIET LEZEN…
… Sam het bordje op de deur van de wedstrijdkeet wel heel
letterlijk neemt…
… Bonnie Riechers haar gebruikte kauwgom aanbied aan
jan en alleman…
… Yam Seganeh als hij een mixed drankje drinkt dit liever
niet meer met Cola doet. Hij vindt Cola namelijk ‘te zoet, te
zuur, te zout, te bitter, te flauw, te slecht voor je tanden, te
veel koolzuur bevattend, te veel dikmakend, te ……

Zonneschijn (%)
Neerslagkans (%)
Min. temp. (°C)
Max. temp. (°C)
Windkracht

wo
50
20
7
21
3

do
60
10
13
21
4

vr
30
50
12
20
3

za
30
60
14
21
4

zo
30
50
14
21
4

Verrader…

Draken v/d dag…
De titel voor draak van de dag
geven we dit keer mee aan
twee dames. Vanwege hun
‘draak’ van een wedstrijd gisteren op baan 1 (hij was wel
spannend en vooral erg
lang!!!) mogen Arwa en Linda
zich samen draken van de dag
noemen. De foto’s hiernaast
zijn nog genomen toen het
licht was (uurtje of 19:30),
maar toen Arwa en Linda van
de baan af kwamen, hadden
wij het kunstlicht op alle andere banen al bijna uit kunnen
doen, omdat de wedstrijden
daar al wel klaar waren!!!

UITSLAGEN DINSDAG 24 JUNI
15:00 uur

DE5

Saskia de Vries

-

Nuria Boot

6-2 6-3

16:30 uur

HE3
HD4

-

Hidde Franken
Arne de Jong
Bart Verhoeff
Carmen Collignon

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

DE5

Robbert vd Hoef
Lennart vd Heuvel
Marc Weerdenburg
Amber Kolman

16:45

HE4
HE5
HE5

Ingmar Kolbrink
Sebastiaan Bonapart
Botic vd Zandschulp

-

Bjorn Klaassen
Ingmar van Dongen
Vito Vrugteveen

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

18:00

HE3
DE4
HE6

Jeroen vd Hoek
Stephanie Apeldoorn
Barry Campagne

-

Ydo Bruinsma
Hannah van Veen
Arjen Floor

6-1 6-2
w.o.
w.o.

18:15

DE3
HE6
HE6

Linda Veldhuizen
Colin Jacobs
Michiel Morks

-

Arwa Salam
Stefan Wijdenes
Nils van Putten

7-6 4-6 6-3
6-2 7-6
6-3 6-2

19:30

GD4

-

Bonnie Riechers
Sjoerd Heuts
Joël van Ark
Gerard van Hoeyen

6-4 6-7 7-6

HE5
HE7

Dorine Dirksen
Matthijs van Bruggen
Martijn Meeuwis
Peter Rietman

6-1 6-1
3-6 6-3 6-0

19:45

HE3
HE5
HE7

Jordy Kamerling
Joost vd Geest
Ed van Empelen

-

Roeland Schriemer
Mark van Hesteren
Winfred Hanszens

6-3 6-1
6-0 7-5
6-4 6-4

21:00

HD4

Marcel Ploeg
Marc Reedijk
Hanneke Schoordijk
Wendy vd Stoep
Marco Schouten

-

Michiel Crol
Sebastiaan Flohr
Marjorie Bakker
Monique Coolen
Arend Doppenberg

6-2 7-6

Willem-Jan Oosterhuis
Koen Emmens
Rianne Krechting
Machteld Linschoten

-

Wouter van Zetten
Peter van Gangelen
Angelique Bouwman
Jolanda Oorthuis

DD7
HE7
21:15

HE3
HE6
DD7

6-1 6-1

2-6 6-1 6-4
6-4 6-3
6-3 6-0
7-6 6-3
7-5 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:
L.T.V. Randenbroek
Sportpark Emiclaer
Hoolesteeg 4
3822 NC AMERSFOORT

Telefoon:
Wij zijn telefonisch te bereiken op 033-4802771 of 0610226264. Let op: wij zijn niet te bereiken op 0334330799. Dit nummer is exclusief voor intern gebruik.

Routebeschrijving:
De huidige navigatiesystemen weergeven niet de juiste route naar ons park (met Hoolesteeg 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 WOENSDAG 25 JUNI
15:00

HE4
HE4
HE5

Dennis Kos
Joël van Ark
Sebastiaan Bonapart

-

Bart Verhoeff
Marc Weerdenburg
Walter Varenkamp

16:30

HE4
HE5
HE6

Ingmar Kolbrink
Joeri Paters
Nils van Nutten

-

Rutger Smitshuijzen
Simon Burema
Tom Schulten

16:45

DE3
HE6

Dunya Hagebeuk
Manfred Chang

-

Elleke Brölman
Pim Schijven

18:00

HE3
GD4

Erik Gorris
Yvette Hamming
Rene Schwiete
Sanne v/d Brink

-

Bas Niezen
Petra v/d Linde
Matthijs Schelema
Linda v/d Weide

Anne Vijfhuizen
Marjolie van Essen
Sander van Essen
Jan Hoekstra

-

Adinda van Gasteren
Pauline van Leeuwen
Arie Vink
Vincent Ribot

Bastiaan Oosterhuis
Willem-Jan Oosterhuis
Rianne Krechting
Machteld Linschoten

-

Quirijn Bolink
Brent van Dorssen
Louise Filius
Gerry van Sleen

DE5
18:15

DE4
GD7 17+
HE7 17+

19:30

HD3
DD7 17+

19:45

HE5
HE6
HE7 17+

Mark Buitenkamp
Mark Evers
Cees van Duuren

-

Brian v/d Heuvel
Robbert van Nes
Ronald Lijklema

21:00

DE3
HE3
HE7 17+

Manon Kok
Damir Wijdenes
Albert Meijerink

-

Diane Schäfer
Gerben Sakkers
Koos v/d Knaap

21:15

HD4

Jan Willem Bosman
Bart de Wilde
Monique Masteling
Natasja Masteling
Ellen Does
Herman Oskam

-

Robbert v/d Hoef
Ingmar Kolbrink
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld
Silvia Groen
Maarten Voet

DD7 17+
GD7 17+

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.

‘Asian Fight Night’
Vooraf hadden wij al aangekondigd dat het een heet avondje zou worden op ons park. Wat is het
Verre Oosten namelijk zonder al de mooie vechtsporten. Wij vonden in Theo Meijer een sportschool
die wel een demo voor ons wilde verzorgen. Tijdens het gesprek met hen bleek het al een erg
professionele organisatie en dit bewezen ze tijdens de demonstratie. In 25 minuten lieten ze voor een
vol terras verschillende vechtsporten zien. De diversiteit in de sporten en de ongelooflijke
vaardigheden van de mensen van Theo Meijer was indrukwekkend. Wij willen ze ontzettend bedanken
voor deze mooie avond. Na de demonstratie volgde het sumoworstelen, dit zorgde voor vele hilarische
momenten. Hieronder geven wij een sfeerimpressie van zowel de demo als de sumoworstelwedstrijd.

