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In vuur en vlam… 
 
Wat nou concurrentie van examen-
feestjes, helemaal niks kan tegen de 
vrijdagavond van het ORT op. Hoog-
staande wedstrijden, lekkere muziek, 
een knotsgekke commissie, en na-
tuurlijk jullie de diehard feestgangers.  
Het was weer echt een avondje ORT, 
zowel op de baan als daarbuiten 
stond het park in vuur en vlam. Dit is 
nog eens anders dan vorig jaar, toen 
de banen op vrijdagavond helemaal 
onder water stonden.   

 
Het begon ’s middags al 
met de vriend van de show 
Vart Berhoeff. Helaas was 
het tijd om afscheid te ne-
men van Vart op het Tel-
man & Van Leeuwen Open 
2008. Hij speelde tegen 
Maarten Zoetelief. In de 1e 

set was Vart erg scherp 
en liet hij monsieur 
‘Sweet Love’ kansloos 
met 6-tik. Daarna was 
het toch Sweetie die de 
wedstrijd naar zich toe 
wist te trekken met 6-4 
6-tik.  
 
In de HE6 bestaat nog steeds de mo-
gelijkheid dat er een Randenbroekse 
finale komt. ‘ijskoude’ Pils van Nutten 
en Simon ‘ik heb nog steeds praatjes’ 
Burema wisten zich allebei te plaatsen 

voor de halve finale. 
Simon won met 6-tik 6-
bam van Barry ‘voert’ 
Campagne. Pils zette 
Alex ‘hand’ Haaft met 
6-tik 6-2 aan de kant.  
 

Tulia Juhupuduruku-
sula mocht gister 
samen spelen met 
Schiane ‘vriendin van 
de prikkende ram-
mer’ Däfer. Ze 
speelden tegen Ma-
non ‘over’ Spoelder 
en Marlot ‘alweer niet 
op de feestavond’ vd Brink. Het was 
een op en top damesdubbel. Het eni-
ge dat ontbrak was een 3e set. Tulia 
en Schiane trokken de wedstrijd met 
6-4 6-4 naar zich toe. Zij kunnen zich 
op gaan maken voor de wedstrijd te-
gen het Kanon Mok en Hyundai Da-
gebeuk.   

Ook mocht Je-
roen ‘helaas nog 
steeds bij Alta’ 
vd Hoek zijn 
kwartfinale spe-
len. Hij speelde 
tegen Gerben 
‘niet te remmen’ Sakkers. De man 
without breaks wist het clubman Hoe-
kie niet echt lastig te maken, het werd 
6-2 6-bam. En zo staat onze Randen-
broeker Hoekie gewoon weer in de 
halve finale. 
 
Vincent ‘ham’ Burgers lijkt hard op 
weg naar de titel in de HE4. ‘Insane in 
the’ Brain vd Heuvel was geheel kans-
loos, het werd 6-bam 6-tik. Vincent is 
een ideale toernooispeler, gewoon 
lekkere snelle potjes. Zal hij dit ook 
kunnen volhouden in zijn halve finale.  
 
Tja dan heb je 
ook spelers die 
er alles aan doen 
om de planning 
in de war te 
gooien. Het be-
treft mevrouw Afraaaaaaa Salam, af-
gelopen zondag was ze opeens van 
de aardbodem verdwenen toen ze te-
gen Yvette Hamming moest spelen. 
Vandaag was ze precies een uur te 
laat voor haar wedstrijd tegen Anne 
Vijfhuize. Anne hielp ons weer door 
binnen het uur met 6-1 6-4 te winnen. 
 
Na een eerdere walk over, mocht ook 
de nummer 3 geplaatst in de HE3, 
Wouter Olling zijn opwachting maken. 
Wouter is titelverdediger op ons toer-
nooi en speelde tegen Maarten Sweet 
Love (alweer hij). De eerste set ging 
voor Wouter 
op rolletjes 6-
bam, maar in 
de tweede set 
wist Maarten 4 
games te pak-
ken. De coach 
van Wouter, 
de alleskunner v.d. End, bleek niet zo 
tevreden met deze tweede set. Dit 
blijkt wel uit zijn gezichtsuitdrukking 
op de foto hierboven. Wouter lijkt de 
eerste leerling van Arjan te zijn die 
ook werkelijk luistert naar slappe ver-
halen en analyses. 
 
Na zijn eerdere uitschakeling in de 
HE4, wist Sebastiaan ‘moppie van de 
week’ Bonapart gisteravond in de 

HE5 wel te zege-
vieren. Hij speel-
de tegen Thiemo 
‘de concurrent 
van’ Zeeman, het 
werd 6-1 6-1. De-
ze snelle zege 
was ook opdracht van zijn vader, die 
moest namelijk zelf ook nog tennis-
sen. De wedstrijd werd nauw gevolg 
door de meiden van de planning, zij 
verheugen zich nu al op de volgende 
partij van hun Sebasje. 
 
En toch ging de pu-
blieksprijs gister-
avond weer naar de 
one and only voor-
zitter van de patat-
generatie Peetje 
‘kroketten, kaas-
soufflés, broodje 
bal, bereklauw, patatje oorlog’ van 
Empelen. De toeschouwers zaten 
gewoon met twee rijen dik, op het 
harde cement, tegen betaling, zonder 
bitterballen, naar de cafetaria eige-
naar te kijken. Je zag de jongens uit 
de HE3 kijken, wat heeft die man wat 
wij niet hebben? Wij weten het wel, 
iedereen die bij Peet komt kijken krijgt 
een romantisch diner aangeboden bij 
cafetaria van Empelen (vraag maar 
aan Damir & Hommy). Voor wie hem 
gemist heeft, hij speelt vandaag weer 
2 wedstrijden. Gister won hij in ieder 
geval van Koos ‘toen was geluk nog 
heel gewoon’ v.d. Knaap.  
 
Op baan 5 mocht 
ook onze eigen  
el presidente, onze 
CEO, onze head 
chief, onze leider, 
onze voorman, onze 
kapitein, onze hop-
man, onze inspirator, onze innovator, 
ons lichtend voorbeeld, kortom Marcel 
Griffioen, zijn tenniskunsten laten 
zien. Dat zijn tenniskunsten minder 
zijn dan zijn overredingskracht, zijn 
medeleven, zijn onvermoeibare werk-
lust, zijn doortastendheid, zijn daad-
kracht, zijn wijsheid, zijn visie, kortom 
zijn ongekende kwaliteiten als voorzit-
ter, werd gisteren nog eens duidelijk 
aangetoond.  
 
En toen begon de feestavond ook 
voor ons! 
 



 

 

Medewerker van de dag… 
Af en toe kan de commissie wel een 
beetje hulp gebruiken. Wij zijn in een 
week als deze enorm druk en dus 
kwam het goed van pas dat er iemand 
was, die graag even de handen uit de 
mouwen wilde steken. Wij kregen ge-
lukkig een helpende hand van Lars 
‘v/d End’ Vrugteveen. Deze jonge god 
hielp ons bij het slepen van de banen 
voor de deelnemers. Lars bedankt en 
hierbij de titel medewerker van de dag 
van gisteren!!! 
 
Bedankjes… 
De volgende mensen willen wij bedanken voor hun lekker-
nijen van gisteren. 

 Ans van Putten voor de heerlijke cakejes. 
 Tineke Hagebeuk voor het heerlijke en gezonde 

eten!!! 
 Ed van Empelen voor de lunch!!! 

Geweldig!!! 
 
Wist u dat………… 
… Damir Wijdenes en Esther ‘Hommy’ de 
gelukkige ouders zijn van Dommy (zie af-
beelding). Hun kerngezonde zoon maakt het 
zelfs al zo goed dat hij gister mee mocht 
naar ons park. Dommy schijnt te groeien als 
kool. 
… de moeder van Simon Burema liever met 
de hond naar de feestavond komt dan met 
haar eigen man. 
… commissielid Ro ‘Bertha’ Nieuwland 
voorafgaand aan de feestavond het hoog-
zwangere commissielid Bianca ‘van Eijden’ 
Jansen een alcoholische versnapering aan-
bood. Aan het eind van de feestavond pro-
beerde hij het nogmaals op een andere ma-
nier, maar ook toen werd het niet op prijs 
gesteld… 
…Krank Forting (tennisleraar bij die club met 
kunstgras) zijn eigen rekening mocht ope-
nen van zijn vriendin, speciaal voor onze 
feestavond.  
…de moeder van Anne Vijfhuize(n hoog over het net) wel 
een heel apart gevoel voor humor heeft. Hoe slechter de bal 
die Anne slaat, hoe harder de moeder moet lachen.  
…Arjan ‘Schweinsteiger’ v.d. End er alles aan doet om de 
feestavond naar zijn hand te zetten. Hij laat zelfs de stoppen 
doorslaan door zijn maaltijdje lekker in de magnetron op te 
warmen.  
…Erik ‘Geer en’ Goris echt oog voor detail heeft. Gister 
stond de ene netpaal 3,84 cm verder naar binnen dan de 
ander, hij greep direct in en liet Jos ‘voor intimi Joost’ Plom-
pen de netpaal verzetten. We hebben met Erik een echte 
pro op ons park. 

…Mark ‘K’Riebel zijn bijnaam nog niet eerder 
heeft gehoord, vandaar hier op deze plaats nog 
een keer. 
…Ook Wouter van Zetten heeft nog nooit heeft 
gehoord 
…Sam ‘shakalam’ Yeganeh na blauwtjes te 
hebben gelopen bij Arwaaa Salam en Saskia de 
Vries, nu probeert zijn Iraanse danskunsten te 
slijten aan Pilleke Waters.  
 
Moguh 
Goedemorgen… Goedemorgen… Waarom liegt 
iedereen??? Zo goed is de morgen helemaal 
niet!!! Ik heb in ieder geval wel een keer een 
betere morgen meegemaakt… Ontzettend blij 
dat ik weer gebruik kan maken van m’n door 
Bertha ‘paint it’ gestolen zonnebril! Mijn 
zonnebril en ik zijn vandaag één geworden, 
onafschijdelijk, als yin en yang, als Peppie en 

Kokkie, Geer en Goor, Bassie en 
Adriaan, Peter en Stijn, Samson 
en Gert, Jip en Janneke, Bert en 
Ernie, Gerard en Bianca, Hommy 
en Damir (en Dommy), Chantal en 
Martini (baby), Sam en te laat 
komen, Sam en fouten, Sam en 
blauwtjes lopen, Arjan en Lars, 
Aart en Alfa Romeo Spider etc. 
trekken we elkaar de dag door! Vijf 
wekkers, twee ouders, de grond 
en 200 liter douchewater had ik 
nodig om in ieder geval fysiek 
wakker te worden. Verder hoop ik 
dat die roze rammers m’n 
hoofdpijn weten te verlichten… 
Tsjaa eigen schuld, had ik maar 
niet zoveel water moeten drinken! 
Verder weet ik op deze heldere 
dag weinig zinnigs te melden. Kan 
alleen zeggen dat het feest weer 
heeeeeeeeel gezellig was!! Voor 
de rest van de dag kan ik u 
melden: IK HEB ER GEEN 
KRACHT MEER VOOR!!! 

 
Draak v/d dag… 
Alle deelnemers die gisteren op het 
park een wedstrijd speelden, bleven 
natuurlijk hangen voor de feestavond!!! 
Toch was er nog iemand die er voor de 
tweede keer op rij in slaagde om zich 
op het laatst af te melden. Marlot v.d. 
Brink, als tegenprestatie komt ze naar 
de finalezondag. 



UITSLAGEN VRIJDAG 27 JUNI 
 

15:00  HE4 Bart Verhoeff   - Maarten Zoetelief  1-6 6-4 6-1 
  
16:30  HE6 Simon Burema  - Barry Campagne  6-1 6-0 
  HE6 Nils van Putten  - Alex ten Haaft  6-1 6-2 
 
18:00  HE4 Vincent Burgers  - Brian v/d Heuvel  6-0 6-1 
  DE5 Afraa Salam   - Anne Vijfhuize  6-1 6-4 
  DD7 Marjorie Bakker  - Denise van Asch  6-3 6-2 
   Monique Coolen  - Sarah v/d Weij 
 
18:15  DD3 Diane Schäfer  - Marlot v/d Brink  6-4 6-4 
   Julia Tuhusula  - Manon Spoelder 
  HE3 Jeroen v/d Hoek  - Gerben Sakkers  6-2 6-0 
  HE7  Lucas Schifferleers - Ronald Groenewoud  6-3 6-3 
 
19:00  DD7 Yvonne Bax   - Madelon Cloo  6-3 7-6 
   Elina Hessels   - Sandra Groenewoud 
 
19:30  DE4 Nikita van Hemert  - Willeke Paters  6-1 6-2 
  DE7  Alida van Buuren  - Saskia Maessen  5-7 6-2 6-3 
  GD7 Jolande Vrielink  - Ellen Does   6-1 6-0 
   Johan Vrielink   - Herman Oskam 
 
19:45  HE3 Maarten Zoetelief  - Wouter Olling  6-0 6-4 
  HE5 Sebastiaan Bonapart - Thiemo Zeeman  6-1 6-1 
  HE5 Frank Korting  - Jeroen v/d Geest  6-2 6-2  
  HE7  Koos v/d Knaap  - Ed van Empelen  6-4 6-3 
 
21:00  HE3 Wouter van Zetten  - Mark Riebel   6-1 6-1 
  HE3 Erik Gorris   - Roeland Schriemer  7-5 1-6 6-3 
  HE4 Marc Weerdenburg  - Hidde Franken  5-7 6-1 6-3 
  GD5 Amanda Hagebeuk  - Lidwien Corthals  4-6 6-2 6-0 
   Peter Pot   - Marco Bloembergen 
 
21:15  DD4 Stephanie Apeldoorn  - Saskia Hogenbirk  5-7 6-4 6-1 
   Tessa Hanken   - Yvette Schaap 
  DE7  Sandra Groenewoud - Marina Zijderveld  7-5 6-2 
  GD7 Sylvia Ankoné  - Machteld Linschoten  6-4 3-6 6-3 
   Paul Schulten  - Marcel Griffioen 
 

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 ZATERDAG 28 JUNI 
 
 
 
9:00  DE6  Linda v/d Weide  -  Evelien Schrijner 
  DE7 17+ Alida van Buuren  -  Madelon Cloo 
  DD7 17+ Caroline Nieuwland  -  Jeanette Dieters 
    Jolande Vrielink  -  Marina Zijderveld 
  HD7 17+ Edwin de Greef  -  Ed van Empelen 
    Michel Morks  -  Peter van Empelen 
 
10:45  DE5  Carmen Collignon  -  Joyce van Meerveld 
  HD5  Loek v/d Bedem  -  Mark Buitenkamp 
    Jacco Oskam  -  Ingmar van Dongen 
  HD7 17+ Job v/d Berg   -  Erik Alink 
    Rene Kolman  -  Peter Rietman 
 
11:00  GD4  Yvette Hamming  -  Sabrine v/d Bor 
    Rene Schwiete  -  Damir Wijdenes 
  HE6  Mark Evers   -  Pim Schijven 
  HD7 17+ Ronald Lijklema  -  Peter v/d Borne 
    Koos Venema  -  Stijn v/d Borne 
 
12:15  DE3  Tamara Mol   -  Manon Kok 
  GD5  Kim Vrugteveen  -  Rutger de Gans 
    Vito Vrugteveen  -  Dagmar van Putten 
 
12:30  DE3  Arwa Salam   -  Elleke Brölman 
  HE3  Wouter Olling  -  Mark Riebel 
  HE5  Joeri Paters   -  Frank Korting 
 
13:45  HE3  Jeroen v/d Hoek  -  Erik Gorris 
  DE4  Nikita van Hemert  -  Demi v/d Beek 
  DD7 17+ Madelon Cloo  -  Marjorie Bakker 
    Sandra Groenewoud -  Monique Coolen 
  HE7 17+ Gerard van Hoeyen -  Ed van Empelen 
 
14:00  DE5  Susan Bosman  -  Anne Vijfhuizen 
  HE5  Michiel Crol   -  Botic v/d Zandschulp 
  HE6  Winnaar 11:00  -  Nils van Putten 
 
15:15  DE4  Adinda van Gasteren -  Mijke de Ruiter 
  HE5  Brian v/d Heuvel  -  Joël van Ark 
  DE6  Lidwien Corthals  -  Margriet Jolink 
 
15:30  DD4  Sabrine v/d Bor  -  Stephanie Apeldoorn 
    Sanuelya van Loenhout -  Tessa Hanken 
  HD6  Ali Moghaddasian  -  Richard v/d Meer 
    Leo Nieuwenhuis  -  Immanuel Noorman 
  DD7 17+ Winnaar 9:00  -  Louise Filius 
    Winnaar 9:00  -  Gerry van Sleen 
 



16:45  DD3  Dunya Hagebeuk  -  Marlot v/d Brink 
    Manon Kok   -  Manon Spoelder 
  HD3  Roeland Schriemer  -  Bastiaan Oosterhuis 
    Wouter van Zetten  -  Willem-Jan Oosterhuis 

HD5  Bart Bloembergen  -  Rogier Plijnaar 
    Marco Bloembergen -  Gerard van Valkengoed 
 
17:00  HE4  Hidde Franken  -  Ingmar Kolbrink 
  HE6  Simon Bureman  -  Rodi Béthe 
  GD7 17+ Marjolie van Essen  -  Sylvia Ankoné 
    Sander van Essen  -  Paul Schulten 
 
18:15  DE5  Winnaar 10:45  -  Kim Vrugteveen 
  HE5  Winnaar 12:30  -  Sebastiaan Bonapart 
  HE7 17+ Marco Schouten  -  Lucas Schiffeleers 
 
18:30  HE4  Maarten Zoetelief  -  Vincent Burgers 
  HD6  Erik Bijl   -  Richard v/d Hoef 
    Manfred Chang  -  Vincent v/d Veer 
 
19:45  HE5  Winnaar 14:00  -  Winnaar 15:15 
  HD7 17+ Berend de Vries  -  Winnaar 10:45 
    Mark de Wit   -  Winnaar 10:45 
 
20:00  DD5  Esther Hommerson  -  Miranda v/d Meer 
    Leone v/d Oudeweetering-  Rina Snijders 
  DE4  Yvette Hamming  -  Winnaar 15:15 
 
21:15  GD5  Lidwien Corthals  -  Manon van Ruler 
    Marco Bloembergen -  Melvin Merkenij 
  HD4  Lennart v/d Heuvel  -  Robbert v/d Hoef 
    Marc Weerdenburg  -  Ingmar Kolbrink 
   
 
 
 
 
 

 

CASINO-AVOND!!! 
 

Vanavond kunt u naast vele mooie wedstrijden ook genieten van een heus casino op i.s.m. 
Hell’s & Bell’s casino’s. U kunt gokken op twee Black-Jack tafels en één Roulette en ’s 

avonds mogelijk naar huis met meer dan u bent gekomen…!!! 
 



Sfeerimpressie feestavond 
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