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Het wordt al zwaar………. 
 
Voor ons als commissie 
gaan de dagen nu 
zwaarder aanvoelen. De 
vermoeidheid slaat toch 
al een beetje toe. We 
vergaten gister als com-
missie zelfs om één baan 
te slepen. Gelukkig stond 
Rene ‘Heinrich Ullie, etc.’ 
Schwiete hier op. Aan 

zijn tas te zien wilde hij hier blijven 
kamperen, de tas had zelfs wielentjes! 
Tijd zat dus om zijn eigen baan 
te slepen! 
 
We begonnen de dag met een 
vervelend bericht. Dennis Kos, 
de nummer één geplaatst in de 
HE4, ging in zijn vorige wedstrijd 
tegen Ronan Spoor door zijn 
enkel en was niet in staat om te 
spelen. Wij wensen Dennis na-
tuurlijk veel sterkte. Wel vonden wij 
het jammer dat de vader van Dennis 
pas om 14.55 belde, 5 minuten voor-
dat de wedstrijd zou beginnen. Geluk-
kig is onze vriend Vart Berhoeff de be-
roerdste niet, met een zakje paprika 
chips was hij zijn 1,5 uur durende 
treinreis al vergeten. Vartje we love 
you men!! 
 
Randenbroek’s hoop in bange dagen 
is Ingmar ‘kakkerlakje’ Kolbrink. Hij 
speelt bijna iedere dag en had gister 
voor het eerst aan 2 setjes genoeg in 
zijn partij tegen Rutger ‘wat nou dit is 
geen leuke thema!’ Smitshuijzen, het 
werd 6-2 6-2. 
  

Voor Simon Burema 
hield zijn HE5 avon-
tuur gister in de 2e 
ronde op. Joeri ‘praat 
graag tijdens de rally’ 
Paters bleek ondanks 
het praten de langste 

adem te hebben en won in de 3e set 
met 6-3. Waar Joeri tijdens de wed-
strijd praat, kreeg Simon na de wed-
strijd praatjes, hij vertelde dat hij zon-
dag geen ballenjongen kan zijn omdat 
hij dan de finale moet spelen in de 
HE6. Kan hij 
deze 
praatjes 
waar ma-
ken? 

Ook was het gister 
weer tijd voor een 
potje ‘ijskoude’ Pils 
van Nutten. Pils is op 
zijn best als ie ijs en 
ijs koud is, en die kilte 
zorgde er gister voor 
dat ook Tom Schulten 
bevroor. Nils is bezig aan een heuze 
sneeuwstorm in de HE6, ook Tom 
was hier niet tegen bestand, 6-1 6-1. 
 
In de ronde van 16.45 was het tijd 
voor Dunya ‘moppie van de week’ 
Hagebeuk. Zij deed haar achternaam 

eer aan door Elleke Bröl-
man bij tijd en wijlen weg te 
beuken. Gister hadden wij 
nog een karakteristieke 
DE3 van 4 uur, nu was het 
hard, vlak en af en toe een 
beetje dom. Toch was dit 
voor ons, en met name 
voor het schema, een bete-

re wedstrijd. Meiden bedankt! Helaas 
voor Dunya was ze niet constant ge-
noeg en ging de overwinning naar de 
nummer twee geplaatst in de DE3, El-
leke.  
 
Twee banen naast 
Dunya en Elleke 
stond ‘hij is geen 
Schim meer van 
zichzelf’ Pijven, die 
speelde tegen 
Manfred ‘Michael’ 
Chang. Het was 
een gelijkopgaande strijd, helaas trof 
het noodlot Michael in de derde set. 
Een oude blessure aan zijn enkel 
speelde op en Schim zou Schim niet 
zijn om zijn tegenstander dan extra te 
laten lopen. Hier kon gravelbijter 
Chang niet tegenop en moest dan ook 
helaas opgeven. Schim duwboot Pij-
ven staat dus gewoon weer in de 
kwartfinale van de HE6.  

 
In de ronde van 
19.30 speelden 
de twee oude rot-
ten Quirijn ‘rondje’ 
Bolink en Brent 
‘hoef ik nu einde-

lijk niet op zaterdagmorgen te spe-
len?’ van Dorssen. De mannen die 
beiden al tijden op hun retour zijn, 
wonnen met overmacht van de bro’s 
Oosterhuis. Uit de verschillende geba-
ren hierboven op de foto blijkt het ge-
brek aan communicatie tussen de 

bro’s. Zelfs een simpel gebaar kunnen 
ze niet op elkaar afstemmen. Gelukkig 
zitten ze in een poultje, anders had-
den ze na één wedstrijd al weer hun 
biezen kunnen pakken.  
 
Aan het einde van de 
woensdag werden nog 
banen geprepareerd 
voor Damir  ‘miauw, wie 
is de mol?’ Wijdenes en 
Gerben ‘dwars door het 
hek’ Sakkers. Tja, wat 
moeten wij nou over 
deze wedstrijd zeggen. 
Laten we beginnen met te zeggen dat 
beide mannen niet door enige tennis 
slimheid geremd worden. Sowieso 
worden ze weinig geremd, als je ziet 
wat voor kanonskogels 
ze afvuren. Gerben 
moest zelfs een racket 
lenen, want zijn arme 
Babolatjes hadden het 
begeven. Damir wist 
Gerben ook niet af te 
remmen en dus verloor 
hij met 6-2 7-5. 
 
Ook was er nog de partij tussen de 
cockroaches Ingmar Kolbrink en Rob-
bert vd Hoef. Zij moesten het in de 
HD4 opnemen tegen Bart the Wild en 
Jan Willem Forestman. The Wild en 
Forestman trokken de eerste set nog 
wel naar zich toe, maar daarna waren 
het de cockroaches die met 4-6 6-3 6-
2 de overwinning opeisten.  

 
De laatste partij op ons 
park was die tussen 
Schiane ‘shake it’ Däfer 
en Kanon ‘Seabert’ 
Mok in de DE3. Wij 
vonden het Kanon erg 
goed spelen, met ge-
voelig dropshots en 

keiharde groundstrokes, wist ze Schi-
ane toch redelijke eenvoudig op zij te 
zetten. Ondanks de toe-
spelingen die vanuit het 
publiek gemaakt wer-
den, wist het Kanon zich 
goed te concentreren en 
de wedstrijd met 6-3 6-2 
naar zich toe te trekken.  
 
En zo eindigde de 
woensdag, zwaar maar 
het loopt dit jaar weer op rolletjes! 



 

 

Medewerkers van de dag… 
De medewerkers van de dag van gisteren 
zijn twee dames, die deze week het toer-
nooi en specifiek de planning daarbinnen 
verzorgen. Zij hebben op woensdag altijd 
een drukke dag, omdat ze dan alle kwart 
finales moeten doorbellen naar alle deel-
nemers. Dames; er is nog bijna geen uit-
loop geweest en wij hebben nog niemand 

horen klagen over de planning, dus jullie zijn goed bezig!!! 
Niet zeuren en doorgaan…!!! 
 
Baby of zonnebril…? 
Wie heeft mijn zonnebril gestolen??? Gestolen vraagt u zich 
af, ja inderdaad gestolen ja!! Ik zal het u uitleggen. De com-
missie ziet door de week heen ongeveer 250 wedstrijden en 
zelfs wij krijgen daarvan zin om te tennissen. Dus voor de 
aanvang van de wedstrijden op woensdag hebben wij zelf 
een potje gedubbeld. Mijn dubbelpartner Gerard ‘Ling Fa’ 
Joling was overigens erg op dreef. Met vijf aces op Tascal 
Puhusula was hij the man of the match!! Maar dit was tever-
geefs, ik geef eerlijk toe dat ik geen deuk in een pakkie boter 
sloeg!! En dat is jammer genoeg nog zacht uitgedrukt! Toch 
maar wat meer uurtjes maken denk ik… Maar goed, ik had 
mijn zonnebril voorafgaand aan die kansloze partij in de keet 
gelegd. Kom ik geheel als een taaie dobber die baan af lo-

pen, kom ik tot de conclusie dat mijn zonne-
bril is gestolen… DOODZIEK!! Nu snap ik dat 
mijn H&M zonnebril van €5,- natuurlijk erg 
gewild is maar dit zijn echt geen grappen 
meer! Ik wil ‘m voor zaterdagochtend terug-
hebben aangezien ik hem dan hard nodig zal 
hebben, ongeacht het weer! Vinder wordt be-
loond!!   
Ik kreeg gister bijzonder veel complimenten 
samen met Chantal over onze geleende lief-
desbaby! Ze heet Anne (geef m’n sleutels te-
rug) en is het oogappeltje van commissielid 

Sebastiaan en zijn geliefde Marleen ‘Eus praatgraag’ Her-
zog. Als de crème de la crème van Randenbroek paradeer-
den wij over de boulevard van ’t Verre Oosten! Overal kwa-
men reacties vandaan: ‘Staat je goed Jansen’, ‘Je polo 
matcht goed bij de Bugaboo’, ‘Wanneer komt jullie liefdes-
baby?’ Nou, hoe leuk ik de reacties ook vond die baby mag 
van mij nog wel even op zich laten wachten! Liever me zon-
nebril terug… 
 
Bedankjes… 
De volgende mensen willen wij bedanken voor hun lekker-
nijen!!! 

 Nathalie Nieuwland voor de over-
heerlijke taart (ook nog gefeliciteerd 
trouwens…) 

 Gea Tuhusula voor de heerlijke 
Burrito’s van gisterenavond!!! 

 Familie Vrugteveen en Hagebeuk 
voor het verzorgen van het eten op 
het terras. Het was weer geweldig! 

 

Wist u dat………… 
... Esther Hommerson en Damir Wijdenes ge-
spot zijn bij de Ikea en bij de Prenatal… Zou er 
een liefdesbaby op komst zijn??? 
…Pilsje van Nutten een hele goede reden had 
waarom hij te laat was voor zijn wedstrijd. Hij 
moest uit Achterveld komen en had wind tegen, 
hij kon echt niet harder….. 
… de vader van Sebastiaan ‘Napoleon’ Bona-
part inmiddels ook ontdekt heeft dat er draad-
loos internet is op het park… 
… ons dagblad zo goed gelezen wordt dat we 
zelfs via hyves berichten krijgen van deelnemers 
die er al uit liggen. Linda Veldhuizen was gister 
na haar bal over de lichtmast wedstrijd tegen 
Arwa teleurgesteld in de commissie. Arwa had 
geen racket meer en dus gaf de commissie haar 
een ander racket. Ook sproeiden wij tussen de 
2e en 3e set de baan en Linda ging bijna door 
haar enkel. Lieve Linda, het spijt ons verschrik-
kelijk. Vrijdag op de feestavond zullen wij het 
goed maken! 
… de toernooicommissie inmiddels ook gespon-
sord wordt door de C1000… 
 
Alfadealer sponsor van Randenbroek 
Voor een periode van drie jaar 
zal Alfa Romeo dealer Sam 
van Lingen alle grote toernooi-
en sponsoren (waaronder het 
ORT toernooi) van LTV Ran-
denbroek. De grootste tennis-
vereniging van Amersfoort is 
verheugd over deze samen-
werking, waardoor de sportieve activiteiten naar 
een hoger niveau kunnen worden getild. Sam 
van Lingen is met zes vestigingen de grootste 
en oudste Alfadealer van Nederland. 
 
Draak v/d dag… 
De draak van de dag van gisteren is 
de tegenstander van de persoon, die 
hiernaast zijn kop door de draak 
heeft gestoken. De tegenstander 
van Bart Verhoeff, Dennis Kos, bel-
de wel heel erg laat af. Een beetje 
jammer Dennis.  

 
 
Kampioenen 
Wij zijn als commissie natuurlijk erg 
trots op onze jeugd van Randen-
broek. Gister is er weer een jeugd-
team districtskampioen geworden. 
Michael, Marieke, Emiel, Anouk en 
Danielle, gefeliciteerd!!! 



UITSLAGEN WOENSDAG 25 JUNI 
 

15:00  HE4 Dennis Kos   - Bart Verhoeff  w.o.  
  HE4 Joël van Ark   - Marc Weerdenburg 6-2 6-4 
  HE5 Sebastiaan Bonapart - Walter Varenkamp  5-7 6-3 6-3 
 
16:30  HE4 Ingmar Kolbrink  - Rutger Smitshuijzen  6-2 6-2 
  HE5 Joeri Paters   - Simon Burema  6-3 5-7 6-3 
  HE6 Nils van Putten  - Tom Schulten   6-1 6-1 
   
16:45  DE3 Dunya Hagebeuk  - Elleke Brölman  6-4 6-3 
  HE6 Manfred Chang  - Pim Schijven  6-3 2-6 4-1 opg. 
 
18:00  HE3 Erik Gorris   - Bas Niezen   6-2 6-4 
  GD4 Yvette Hamming  - Petra v/d Linde  6-3 6-0 
   Rene Schwiete  - Matthijs Schelema 
  DE5 Sanne v/d Brink  - Linda v/d Weide  6-2 6-0 
 
18:15  DE4 Anne Vijfhuizen  - Adinda van Gasteren 6-1 6-2 
  GD7  Marjolie van Essen  - Pauline van Leeuwen  6-3 7-6 
   Sander van Essen  - Arie Vink 
  HE7  Jan Hoekstra   - Vincent Ribot  6-4 6-4 
 
19:30  HD3 Bastiaan Oosterhuis  - Quirijn Bolink  6-2 6-4 
   Willem-Jan Oosterhuis - Brent van Dorssen 
  DD7  Rianne Krechting  - Louise Filius   6-3 7-6 
   Machteld Linschoten  - Gerry van Sleen 
 
19:45  HE5 Mark Buitenkamp  - Brian v/d Heuvel  6-3 7-5 
  HE6 Mark Evers   - Robbert van Nes  6-4 2-6 6-1 
  HE7  Cees van Duuren  - Ronald Lijklema  6-4 6-4 
 
21:00  DE3 Manon Kok   - Diane Schäfer   6-3 6-2 
  HE3 Damir Wijdenes  - Gerben Sakkers  6-2 7-5 
  HE7 Albert Meijerink  - Koos v/d Knaap  7-5 6-2 
 
21:15  HD4 Jan Willem Bosman  - Robbert v/d Hoef  4-6 6-3 6-2 
   Bart de Wilde   - Ingmar Kolbrink 
  DD7  Monique Masteling  - Jeanette Dieters  6-2 6-0 
   Natasja Masteling  - Marina Zijderveld 
  GD7  Ellen Does   - Silvia Groen   6-2 6-1 
   Herman Oskam  - Maarten Voet 
 

Bereikbaarheid Telman & van Leeuwen Open 2008 
 

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 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 DONDERDAG 26 JUNI 
 
16:30 HE4  Sebastiaan Bonapart  - Maarten Zoetelief 
  HE4  Matthijs Scheltema  - Hidde Franken 
  DE5  Linda vd Weide   - Kim Vrugteveen 
 
16:45 HE4  Jordy Scherrenberg  - Brian vd Heuvel 
  DE5  Susan Bosman   - Nuria Boot 
  HE5  Joeri Paters    - Joost vd Geest 
 
18:00 DE5  Leone vd Oudeweetering - Anne Vijfhuize 
  HE5  Michiel Crol    - Sjoerd Veenma 
  HE5  Rutger de Zoete   - Thiemo Zeeman 
 
18:15 DE4  Demi vd Beek   - Stephanie Apeldoorn 
  HE6  Peter van Gangelen  - Alex ten Haaft 
  HE6  Colin Jacobs   - Rodi Béthe 
 
19:30 HE5  Berry Witte    - Joël van Ark 
  HD6  Michel Le Belle   - Erik Bijl 
    Gert Muijs    - Manfred Chang 
  DD7 17+ Ellen Baarslag   - Madelon Cloo 
    Wendy de Jager   - Sandra Groenewoud 
  HD7 17+ Ed van Empelen   - Andre Masteling 
    Peter van Empelen  - Erik Masteling 
 
19:45 DE3  Tamara Mol    - Anouk van Leeuwen 
  HE3  Hidde Franken    - Mark Riebel 
  HE7 17+ Olaf Kuyper   - Vincent Ribot 
 
21:00 HD4  Ydo Bruinsma   - Michiel Crol 
    Ruud van Gemert  - Sebastiaan Flohr 
  HD5  Rogier Plijnaar   - Rutger de Gans 
    Gerard van Valkengoed  - Jesse van Keken 
  DE7 17+ Marjorie Bakker   - Belinda vd Heiden 
 
21:15 DE4  Yvette Hamming   - Anne Mooij 
  HD5  Loek vd Bedem   - Peter van Gangelen 
    Jacco Oskam   - Robbert van Nes 
  HE7 17+ Marco Schouten   - Pim van Eijkeren 
 

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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