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Bam bam tik dag……
Deze titel klinkt misschien
een beetje kinderachtig.
Het zou kunnen dat de gierende vrouwelijke hormonen die rondom en in onze
commissie door de lucht
zweven, hun weerslag krijgen op ons dagblad. Met
een zwangere vrouw in
onze commissie en een handjevol
vrouwen die net bevallen zijn heel
dichtbij deze commissie, worden wij
als redactie misschien wel een beetje
soft. Maar deze titel is niet zo soft als
u zou denken, sterker nog het zijn
keiharde cijfers waar het hier over
gaat. Het gaat namelijk over het aantal grote uitslagen die er gisteren te
noteren waren. In totaal werd er gisteren in 13 van de 25 wedstrijden een
set met 6-0 (6-bam) of 6-1 (6-tik) gewonnen.
De dag van gister begon teleurstellend voor de meiden van de
planning. Het was namelijk de dag dat
Sebastiaan Bonapart in deze editie
van ons toernooi voor het eerst tegen
een nederlaag aan liep. Hij
verloor van Maarten Zoetelief, nadat hij in de tweede set
een 5-2 voorsprong uit handen gaf. Sebastiaan heeft al
wel één prijs gewonnen: De
meiden uit onze commissie
hebben hem verkozen tot
‘snoepie van de week’. Nou
dames nog één keer een foto’tje dan.
De overmacht van De-mi(nste
games tegen) van Beek in de DE4
begint onderhand grootse vormen aan
te nemen. In haar twee wedstrijden
heeft ze nog geen game hoeven af te
staan. Gister was Stephanie Apeldoorn de spreekwoordelijke pisang.
Op de vraag waarom Demi niet in de
DE3 mee doet, antwoordde ze dat ze
gewoon lekker veel
partijtjes wil spelen.
Als ze op deze
manier doorgaat
dan zullen dit nog
wel een aantal potjes worden. Of de
tegenstanders ook veel plezier beleven aan deze wedstrijden is nog even
de vraag.
De toekomst van het damestennis van Randenbroek ligt vooral in
handen van 2 meiden die gister in de
ronde van 16.30 en 16.45 uur moes-
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ten spelen. Kim-sun
yoo Vrugteveen en Susan wing Bosman
speelden tegen respectievelijk Lin-pin-da
vd Weide en Nuria ‘zij
heeft een’ Boot. De
Randenbroekse meiden speelden eigenlijk identiek. Bij
vlagen was het goed tennis, maar op
andere momenten was het ronduit
dramatisch. Sommige ballen deden
ons herinneren aan de DE3 partij tussen Arwa en Linda van afgelopen
dinsdag. Op de belangrijke momenten
stonden Kim-sun yoo en Su-san wing
er wel en daardoor wisten ze zich allebei voor de halve finale van de DE5
te plaatsen.
Michiel ‘nice haircut’ Crol moest
gisteren twee keer opdraven. Nou ja
eigenlijk was er maar sprake van één
wedstrijd, want in zijn single tegen
Sjoerd Veenma was het wel erg snel
gedaan. Met 6-bam en 6-tik kon
Sjoerd zijn ongeopende tas weer om
zijn schouder hangen. In zijn dubbel
speelde Crollie samen met zijn vriendje Flohrtje. Deze
twee lieve vriendjes (toch weer die
vrouwelijke hormonen), delen
echt alles met elkaar. Vriendinnen, drankjes, rackets, huizen, mascara, onderbroeken, lippenstift, het
maakt allemaal niet uit. Ze hebben
zelfs een nieuwe dimensie toegevoegd aan het dragen van dezelfde
kleding bij een dubbel. De twee knulletjes hadden besloten om ook nog
eens hetzelfde kapsel te nemen. Hun
tegenstanders bleken niet onder de
indruk te zijn van dit komische duo. I
do Bruinsma en Ruud ‘de rammende
prikker, fruitjoy’ van Gemert wonnen
met 6-2 4-6 6-0.
Dan willen we het ook nog even
over de grootste tijdrekker van het
toernooi hebben. Joeri ‘waarom makkelijk als het moeilijk kan’ Paters. Deze jongeman lijkt in zijn wedstrijden
pas wakker te worden als hij echt op
de rand van de afgrond staat. In zijn
partij tegen Joost v/d Geest liet hij het
e
tot 3-0 in de 3 set komen, alvorens hij besloot om toch maar te
winnen. Lekker voor je
planning zo’n jongen.
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We hadden gisteren ook een
primeur. Het was namelijk de eerste
dag dat we gebruik moesten maken
van een french court baan. Deze twijfelachtige eer was weg gelegd voor
Madelon Cloo met Sandra Groenewoud en Ellen Baarslag met Wendy
de Jager. Na wat protesten, vielen de
dames toch voor de charmes van
commissie-lid Gerard ‘Joling’ v/d
Berg. De dames besloten om toch op
baan 7 te spelen. Blijkbaar hadden ze
afgesproken om het zo kort mogelijk
te houden. Het werd 6-bam 6-bam
voor de dames Cloo en Groenewoud.
Een applausje van ons!
Tamara ‘wie is de’ Mol maakte
gisteren ook haar opwachting. De
nummer 1 geplaatst in de DE3 maakte in haar tweede ronde partij korte
metten met Anouk ‘Betty Stöve’ van
Leeuwen. Het werd 6-tik en 6-tik. Het
was misschien slimmer geweest wanneer Tamara iets meer games had
weg gegeven. Als hoofdsponsor zijnde kan Anouk nu natuurlijk besluiten
om het prijzengeld drastisch omlaag
te gooien. Maar voordat Tamara hier
aanspraak op kan maken, moet ze
eerst nog van het Kanon Mok winnen.
Mark (K)Riebel moest in de
ronde van 19.45 acte de presence
geven. Hij speelde tegen Hidde Franken.
Riebel acht zichzelf
kansrijk voor een overwinning in de HE3. Hij
liet bij vlagen zien dat
hij inderdaad in vorm is. Zal het genoeg zijn om op het eind van het
toernooi met de beker in de lucht te
staan? In ieder geval was het genoeg
tegen Hidde, 6-1 6-3.
Ook was het gister weer tijd
voor een optreden van onze eigen Ed
‘ik heb een eigen cafetaria maar weet
niet meer hoe die er uit ziet’ van Empelen en zijn vader Peter. De patatbakkers speelden tegen de
bro’s Masteling. Masteling
en Masteling werden compleet gefrituurd, het werd
al weer 6-bam 6-bam.
Oh ja, dat zouden
we bijna vergeten. Yvette ‘bijna’ Doppenberg speelde tegen Anne Mooij.
Het werd naast een tennisgevecht
ook een modder-gevecht. Na scherpe
calls en regelmatig discussies bleek
Yvette het beste in het omgaan met
modder. Ze won met 6-4 6-4. Einde
van weer een mooie dag.

Medewerker van de dag…
De medewerker van de dag is zonder enige twijfel onze enige echte Erjan ‘Ari, Lars, Schweinsteiger’ vd
And. De allrounder in optima forma
voelt zich echt nergens te goed voor.
Of het nou gaat om banen slepen,
het escorten van spelers naar banen, water vullen of wedstrijden analyseren, Erjan doet het allemaal. Maar gister
bleek dat hij nog een kwaliteit heeft, namelijk het entertainen
van de jeugd op ons park. Gezamenlijk rond de tafel om de
tafeltennistafel, met een tennisracket. Super dat je dit allemaal voor jouw oude clubje over hebt.

He’s back!
Het zonnebril mysterie is opgelost!! Uiteindelijk bleek commissielid Bertha ‘van Tellingen’ Nieuwland de dief te zijn!! “Ik
weet niet waar je zonnebril is shenki”, wat een leugenaar!! Ik
ga op tennis, Bertha moet ook op tennis. Ik heb bruin haar,
Bertha moet ook opeens bruin haar hebben. Ik heb krullen,
Albertha moet ook krullen. Zo gaat het maar door!! En als
klap op de vuurpijl steelt hij mijn Louis Vuitton styling zonnebril die ik bij de H&M voor fuuf euro op de kop heb getikt!
Beste kerel die Lobelt maar er zijn grenzen!! Toch gelukkig
weer één ding minder om me druk over te maken..
U kunt zich vanaf nu trouwens ook inschrijven voor een cursus Iraans dansen. De cursus wordt gegeven door ons eigen
commissielid Sam ‘Plukje Javaanse jongens driekwart onder
z’n lip’ Yeganeh. Hij heeft ons in het clubhuis al een voorproefje gegeven. Bertha van Tellingen is de eerste wanser
(wannabe danser) die Sam onder zijn vleugels mag nemen.
Sam is vol lof over zijn pupil en zegt dat Lobelt net zo groot
kan worden als Sam z’n idool Benny Lava (check youtube:
Benny Lava).
Vanavond is het weer zover… Het moment waar iedereen
de hele week naar toeleeft (de commissie althans) de
FEESTAVOND!! Ik ben benieuwd welke dronkenmansliefdes
er dit keer weer ontstaan. Wie zit er dit jaar weer te lang op
de wc of stiekem met z’n tweeën in de bosjes??? Dit laat ik u
later allemaal nog weten! Maar één ding is zeker het wordt
weer een groot FEEST!! Dus kom allen neem je vrienden en
vriendinnen mee en dan gaan we met z’n allen zorgen voor
nog een onvergetelijke avond!!

Weersverwachting
Gisteren was weer een erg mooie dag, maar aan het begin
van de nacht vielen de eerste regendruppels van deze ORTweek dan toch uit de lucht. Hopelijk vallen deze druppels de
komende dagen niet als er wedstrijden worden gespeeld.

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

vr
30
60
7
22
3

za
30
40
13
21
4

zo
30
40
12
22
3

ma
40
40
14
21
4

di
40
10
13
24
4

Bedankjes…
De volgende mensen willen wij bedanken voor
hun lekkernijen van gisteren!!!
¾ Bertje ‘kroeppoek’ Vrugtevlaai
¾ Joël van Ark voor de wine gums
¾ Basje Flohr voor de corona
¾ Jerry Tuhusula voor het heerlijke eten
¾ Nogmaals de mensen van het eten op
het terras (familie Hagebeuk i.c.m. familie Vrugteveen).

Wist u dat…………
... De geruchten rondom de
zwangerschap van Esther
Hommerson waar blijken te
zijn. Esther is gespot met een
ontzettend dikke buik (zie
hiernaast)! Volgens Esther
groeit het kind als kool en is
het kerngezond! Wij zijn blij
voor Esther en de aanstaande
blije pappie Damir Wijdenes…
… commissielid Bianca denkt
dat Rutger de zoete ‘het doet’
met Pagmar van Nutten. Het
doen in deze zin ‘als mixpartners’…
…John ‘XS’ van Gent gisteren een avond te
vroeg was voor de feestavond. Hij maakte er
daarom maar zijn eigen feestavond van…

Verrader
Ook wel eens goed om te zeggen is, dat wij gisteren geen enkele verrader hebben kunnen ontdekken. Voor diegene die dit dagblad niet elke
dag lezen; een verrader is een Randenbroeker,
die weigert het toernooishirt te dragen. Gisteren
waren er weer genoeg mensen die het wel deden en dit zag er weer geweldig uit in sommige
partijen!!! Deelnemers bedankt!!!

Draak v/d dag…
De draak van de dag van gisteren kwam uit een
herendubbel in de categorie HD6. Michel ‘geef
hem een lel’ Le Belle dacht de tiebreak van de
tweede set te kunnen winnen (nadat de eerste
set ook al in een tiebreak verloren was gegaan)
door zijn tegenstander letterlijk te onthoofden
met een smash. De ‘oei’s’ en ‘ais’ vlogen over
het park, maar gelukkig voor Manfred ‘broer van’ Chang wist hij deze
doodsmash net te ontwijken en
kreeg hem op de klep van zijn pet,
die hij achterstevoren op zijn hoofd
had. Michel is hierom gekroond tot
draak van de dag van gisteren,
want op deze manier wil toch
niemand een wedstrijd winnen.

UITSLAGEN DONDERDAG 26 JUNI
16:30

HE4
HE4
DE5

Sebastiaan Bonapart
Matthijs Scheltema
Linda vd Weide

-

Maarten Zoetelief
Hidde Franken
Kim Vrugteveen

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

16:45

HE4
DE5
HE5

Jordy Scherrenberg
Susan Bosman
Joeri Paters

-

Brian vd Heuvel
Nuria Boot
Joost vd Geest

6-4 3-6 7-5
6-2 0-6 6-4
3-6 6-2 6-4

18:00

DE5
HE5
HE5

Leone vd Oudeweetering
Michiel Crol
Rutger de Zoete

-

Anne Vijfhuize
Sjoerd Veenma
Thiemo Zeeman

6-0 6-2
6-0 6-1
7-6 6-1

18:15

DE4
HE6
HE6

Demi vd Beek
Peter van Gangelen
Colin Jacobs

-

Stephanie Apeldoorn
Alex ten Haaft
Rodi Béthe

6-0 6-0
2-6 7-6 6-2
7-6 2-6 6-4

19:30

HE5
HD6

Berry Witte
Michel Le Belle
Gert Muijs
Ellen Baarslag
Wendy de Jager
Ed van Empelen
Peter van Empelen

-

Joël van Ark
Erik Bijl
Manfred Chang
Madelon Cloo
Sandra Groenewoud
Andre Masteling
Erik Masteling

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

DD7
HD7

6-0 6-0
6-0 6-0

19:45

DE3
HE3
HE7

Tamara Mol
Hidde Franken
Olaf Kuyper

-

Anouk van Leeuwen
Mark Riebel
Vincent Ribot

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

21:00

HD4

Ydo Bruinsma
Ruud van Gemert
Rogier Plijnaar
Gerard van Valkengoed
Marjorie Bakker

-

Michiel Crol
Sebastiaan Flohr
Rutger de Gans
Jesse van Keken
Belinda vd Heiden

6-2 4-6 6-0

Yvette Hamming
Loek vd Bedem
Jacco Oskam
Marco Schouten

-

Anne Mooij
Peter van Gangelen
Robbert van Nes
Pim van Eijkeren

HD5
DE7
21:15

DE4
HD5
HE7

7-5 6-1
7-5 6-3
6-4 6-4
6-4 6-2
6-4 6-0

Bereikbaarheid Telman & van Leeuwen Open 2008
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 VRIJDAG 27 JUNI
15:00

HE4

Bart Verhoeff

-

Maarten Zoetelief

16:30

HE6
HE6

Simon Burema
Nils van Putten

-

Barry Campagne
Alex ten Haaft

18:00

HE4
DE5
DD7 17+

Vincent Burgers
Afraa Salam
Marjorie Bakker
Monique Coolen

-

Brian v/d Heuvel
Anne Vijfhuize
Denise van Asch
Sarah v/d Weij

18:15

DD3

Diane Schäfer
Julia Tuhusula
Jeroen v/d Hoek
Lucas Schifferleers

-

Marlot v/d Brink
Manon Spoelder
Gerben Sakkers
Ronald Groenewoud

HE3
HE7 17+
19:00

DD7 17+

Yvonne Bax
Elina Hessels

-

Madelon Cloo
Sandra Groenewoud

19:30

DE4
DE7 17+
GD7 17+

Nikita van Hemert
Alida van Buuren
Jolande Vrielink
Johan Vrielink

-

Willeke Paters
Saskia Maessen
Ellen Does
Herman Oskam

19:45

HE3
HE5
HE5
HE7 17+

Maarten Zoetelief
Sebastiaan Bonapart
Frank Korting
Koos v/d Knaap

-

Wouter Olling
Thiemo Zeeman
Jeroen v/d Geest
Ed van Empelen

21:00

HE3
HE3
HE4
GD5

Wouter van Zetten
Erik Gorris
Marc Weerdenburg
Amanda Hagebeuk
Peter Pot

-

Mark Riebel
Roeland Schriemer
Hidde Franken
Lidwien Corthals
Marco Bloembergen

21:15

DD4

Stephanie Apeldoorn
Tessa Hanken
Sandra Groenewoud
Sylvia Ankoné
Paul Schulten

-

Saskia Hogenbirk
Yvette Schaap
Marina Zijderveld
Machteld Linschoten
Marcel Griffioen

DE7 17+
GD7 17+

VANAVOND & ZATERDAG
Vanavond en zaterdagavond kunt u naast vele mooie wedstrijden ook genieten van muziek
vanavond 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.

