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Super sunday…
Met deze term worden
zondagen aangekondigd
waarin de beste
voetbalclubs van
een land tegen elkaar spelen. Dit zijn
hooguit 3 wedstrijden, bij ons is het
vandaag pas echt
Super Sunday. Met
maar liefst 23 finales zult u vandaag
absoluut aan uw trekken komen. We
hebben ze in allerlei soorten en maten. Heren, dames, mixen, dubbels,
kortom voor elk wat wils. Om u goed
op deze finales voor te bereiden zullen wij in dit dagblad alle finales voorbespreken, natuurlijk op een manier
zoals u dat van ons gewend bent. Dus
inclusief het omdraaien van namen,
ver gezochte bijnamen, veel nutteloze
informatie, combinaties maken die
geen combinatie zijn, veel foto’s, maar
bovenal erg veel slap gepraat over
tennis. Voordat wij hiermee beginnen
willen we nog de mensen bedanken
die gister hebben geholpen met het
droog maken van de banen na een
fikse regenbui, en dan met name onze groundsman
Peter Rijsewijk.
Zonder hen was
het programma
behoorlijk in de
war gelopen!
Finale GD7
We beginnen direct goed, alsof we de
clubkampioenschappen organiseren.
Twee Randenbroekse duo’s kruisen
de degens in deze finale die om 14.15
uur gepland staat. Het betreft mevrouw Ellen ‘lekkere backhand’ Does
samen met Herman ‘dichterbij het net’
Oskam tegen man en vrouw van Essen. Over de familie van Essen is
trouwens nog wel iets te vermelden.
Vrouw des huizes Marjolie wilde bij
haar eerste partij heel graag een
toernooishirt, maar werd direct overruled door haar lieftallige echtgenoot.
“Dat gaan we dus niet doen”, was zijn
commentaar. Jammer Sander, als oud
volleyballer is teamkleding toch leuk?
Zal Marjolie haar stoute schoenen
nog aantrekken en om een shirt komen vragen voor de finale?
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Finale HD7
Erik Alink en Peter Rietman kunnen
om 9.00 uur vandaag gaan spioneren
bij de wedstrijd tussen Edwin de Greef
samen met Michiel Morks tegen Peter
en Stijn v.d. Borne.
De winnaar van
deze wedstrijd zal
namelijk uitkomen
in de finale van
16.00 uur tegen
Erik en Peter. Zal
de titel in de handen van Randenbroekers belanden,
of kunnen Edwin en Michiel nog roet
in het eten gooien?
Finale DD7
In de dames dubbel 7 finale staan
twee dames die in deze samenstelling
op ons toernooi vandaag voor het
eerst op gravel spelen. Madelon
‘Cloo’(n) en Sandra Groenewoud
hebben nu 2 keer op onze schitterende franse banen gespeeld en
gisteren mochten ze in de hal van
Soestdijk
aantreden
voor hun halve finale tegen Marjorie
Slager en
Monique ‘op
hete’ Coolen.
In de finale spelen ze tegen de zusjes
Snel, die onder de schuilnamen Vrielink en Nieuwland speelden. Zij wonnen van Gerry van Sleen en Louise
‘de Vries’ Filius. Het vuurwerk tussen
deze dames zal om 14.15 uur losbarsten.
Finale HE7
Wij moeten als redactie even iets
recht zetten. De afgelopen dagen
bent u regelmatig de naam Van Empelen tegengekomen. Hierbij is echter
gesproken over Peet en Peter, dit is
natuurlijk meneer Van Empelen senior. Wij hebben het al die tijd uiteraard
gehad over de zoon van Peter, Ed
van Empelen. Ed
is juist die man die
de voorzitter van
de patatgeneratie
is, hij is de eigenaar van dé patatsupermarkt in
Amersfoort, hij
wint wedstrijden
op een Schim Pijven achtige ma-
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nier, hij is de gelukkige man van diva
Martha, hij brengt heel Randenbroek
in extase met zijn verschijning, hij gaf
ons gister een gratis lunch en hij moet
spelen in de HE7 finale tegen Marco
Schouten. We zijn benieuwd of we
voldoende capaciteit hebben om alle
fans kwijt te kunnen.
Finale DE7
Ook in de finale van de
damesenkel 7 is Madelon Cloo vertegenwoordigd. Op de foto lijkt ze
nog erg ontspannen,
maar hoe zal dat zijn tijdens haar finale tegen
Belinda v.d. Heiden.
Finale HD6
Jaja, terug van weggeweest Ali Mogha- en dan nog de rest van zijn moeilijke achternaam. Hij heeft zich na
heel lang zeuren over laten halen
door Leo ‘de baas van die hond met
stembanden waar
Bianca en Kobus
van Eijden jaloers
op zijn’ Nieuwenhuis om met hem
te dubbelen. Ali
kan met iedereen
dubbelen en het
is dan ook voor ons geen verassing
dat hij in de finale staat. Maar zal de
single met handicap zoals in het geval
van Ali, sterk genoeg zijn om van Richard v.d. Hoef en Vincent v.d. Veer
te winnen?
Finale DE6
Een categorie waarin de finale nog
wel eens voor hoofdpijn kan zorgen
binnen de planning van de dag. Lidwien Corthals & Evelien Schrijner zullen vooraf waarschijnlijk andere plannen hebben met de wedstrijd en hun
tegenstander. Achteraf maar eens kijken of één van de dames hun plan
kon waarmaken?!
Finale HE6
En we hebben inderdaad een echte
Randenbroekse finale gekregen. Het
was ook niet zo’n hele gewaagde
voorspelling dat er
een Randenbroeker
in de finale zou
komen. Dit aangezien de 4 halve finalisten ook al
Randenbroekers
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waren. Uiteindelijk gaat de finale tussen de ijskoude Pils van Nutten, die
won van geen schim meer van zichzelf Pijven. Pils was in staat om onze
club duwboot Schim de haven niet te
laten bereiken,
het werd 6-1 76. Pils speelt in
de finale tegen
Simon ‘bijna
moppie van de
week’ Burema
in de finale. Simon maakt tot op de dag van vandaag zijn praatjes toch wel waar.
Maar tegen Pils moet hij misschien
wel uit een ander vaatje tappen. We
zullen het zien in de ronde van 14.15
uur.

Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2008
電話男人和的獅子打開報紙 2008年
goedkoop aan hun finaleplaats gekomen. Kijken of ze er een echte finale
van kunnen maken tegen de enige
echte Hommy ‘Wijdenes’ en Leone
v.d. Oudeweetering. Deze meiden
wonnen gister van Tina Snijders en
Miranda v.d. Meer. Deze overwinning
leidde vooral bij Leone tot een indrukwekkende vreugdedans.

Finale HD5
Het in ongelooflijk maar waar, er staat
gewoon een oud commissielid in de
finale van ons toernooi. Het is natuurlijk Bart van het komische duo de
Bloemie’s. Deze straatartiesten staan
tegenover twee talentvolle jonge artiesten van Randenbroek, Ingmar ‘doe
alsjeblieft je oorbel uit’ van Dongen en
Mark Buitenkampf. Zal Bart
‘ik speel inmiddels met mijn
gewonnen racket
van de loterij’ het
met zijn broertje
Bloemie ‘ik wil allebei die prijzen pakken’ kunnen bolwerken tegen deze aanstormende
jeugdspelers?

Finale HE5
In deze finale
speelt Sebastiaan
‘moppie van de
week’ Bonapart tegen de vooraf al
hoog ingeschatte
Joël van Ark. Joël
bracht gisteravond
zijn tegenstander
tot krampaanvallen
in de derde set, maar zal op deze
manier niet kunnen winnen van de
enorm fitte Sebastiaan. Hij zal dus
een ander spelplan moeten bedenken
om de titel in het grootste schema van
het toernooi te kunnen winnen. De tegenstander in de
halve finale van
Sebastiaan was
de 3-setter koning Joeri Paters. Paters kon
zich wel kronen
tot de beste toneelspeler van
het toernooi. Op het moment dat Sebastiaan 3-matchpoints had, ging Paters ineens op de grond liggen en begon te kermen als een speenvarken.
Alle ogen waren direct op baan 4 gericht. Commissieleden kwamen toegesneld, 112 werd gebeld, de ehbokist werd er bij gehaald, zelfs Kobus
trok een sprint (waarschijnlijk heeft hij
daar nu nog last van), en Sebastiaan,
Jos en Pascal schrokken wakker.
Eenmaal bij Joeri breek hij gewoon
een beetje kramp in
zijn grote teen te
hebben. Joeri we
wensen je veel beterschap en hopen
je volgend jaar terug
te zien!

Finale DD5
Dit is het terrein van de dames Saskia
de Vries en Elise Blom. Foutloos zijn
deze dames doorgedrongen tot de finale. In een schema van 4 kregen ze
een walkover en zijn zo dus wel heel

Finale DE5
Ook in deze categorie zijn Randenbroekers tot op het laatst actief. Sterker nog Kim-fun yoo Vrugteveen en
Su-san-ling Bosman trainen allebei bij

Finale GD5
In deze finale staan twee talenten van
Randenbroek tegenover de wat gelouterde outsiders in deze categorie.
Kim en Vito ‘wij worden altijd door de
gehele familie en vrienden van familie
en vrienden van de vrienden van familie en vrienden van …… aangemoedigd’ Vrugteveen tegenover de Flehitenaren Marco
‘bloemie’ Bloembergen en Lidwien ‘heb ik honing aan mijn billetjes’ Corthals. Zal er een verrassing inzitten?
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onze club en spelen
vandaag de finale. In
trainingen is het
meestal Su-san-ling
die de eerste set
wint, Kim-fun yoo
heeft altijd wat opstartproblemen.
Daarna wint Kim-fun
yoo de tweede en in
de derde kan het
beide kanten op. Kortom u hoeft pas
in de derde set te komen kijken.
Finale GD4
Er is op het Telman & van Leeuwen
open van dit jaar ook een Duitser tot
de finale doorgedrongen. Dat is in deze categorie. Rene ‘veel Duitse voornamen’ Schwiete speelt met Yvette
‘ga tussendoor ff naar bed’ Hamming
de finale. De tegenstanders zullen
deze ochtend nog een bittere strijd
uitvechten om de finaleplaats veilig te
stellen.
Finale HD4
In de finale van
deze categorie is
er een echte
klassieker Randenbroek vs. Alta. Ruud ‘de
prikkende rammer, fruitjoy’ van Gemert & ‘I Do’
Bruinsma nemen het op tegen Ingmar
‘ik vergok mijn prijzengeld alvast op
de casinoavond’ Kolbrink en zijn
maatje Robbert
‘ik durf niet in de
HE4 te singelen’
v.d. Hoef. Wij
denken dat dit
een spannende
strijd wordt
Finale DD4
De dames in deze finale hebben
allemaal in dezelfde klasse competitie
gespeeld en bovenin meegedaan, dus
dit kan een spannende confrontatie
worden. Bunschotenaren Saskia ‘ik
geef iedereen mijn kaartje’ Hogenbirk
en Yvette ‘lekker lang omkleden’
Schaap spelen tegen een duo van
Randenbroek en Flehite. Sanuelya ‘of
was het nu Samuelya’ van Loenhout
en Sabrine ‘ik heb het mixen
uitgevonden, denk ik zelf’ v.d. Bor
winnen veel in deze categorie.
Kunnen Yvette en Saskia hen stoppen???
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Finale HE4
Maarten ‘hoe
win je eigenlijk van die
vent’ Zoetelief speelt als
routinier in
deze eindstrijd tegen het talent Hidde ‘Zwitserse’ Franken (deze bijnaam is zo slecht
en ook nog eens verzonnen door Gerard dat we hem gewoon laten staan).
Weet Hidde wel het spelletje te vinden
om van Maarten te winnen of zal deze
routinier toch zijn ervaring laten spreken?
Finale DE4
Ook in de finale van dit schema is er
Randenbroekse inbreng. En wat voor
inbreng, we hebben het natuurlijk over
Yvette ‘bijna Doppenberg’ Hamming.
Zij was gisteren als laatste speler nog
actief in haar wedstrijd tegen Adinda
van Gangelen. Zonder bijna manlief
Arend, hij werd op ons park opgehaald voor zijn
vrijgezellendag, wist
zij met 6-4 in de
derde set te winnen.
Nikita van Hemert
moest spelen tegen
Demi van de Beek.
Demi had voorafgaand aan deze
wedstrijd nog geen
game verloren,
maar nu verloor ze
direct ook de wedstrijd. Kan Yvette de titel binnen de
Randenbroekse vesting houden, of
gaat Nikita er mee vandoor?
Finale GD3
Dit is de categorie waarin de finalisten
werkelijk geen enkele bal hebben
hoeven slaan om in de finale te komen. Hyundai Dagebeuk en Bastiaan
huis in het Oosten spelen tegen de
tortelduifjes Mark ‘K’riebel en Elleke
‘loop niet zo te’ Bröllenman. Na een
walk over van één van de andere
koppels, zijn dit de enige twee inschrijvingen in de Gemengd dubbel 3.
Laten we maar zeggen dat ze allebei
een behoorlijk goede loting hebben.
Finale HD3
Het is weer tijd voor de gepensioneerde tennissers Quirijn ‘rondje’ Bolink en Brent ‘het feest bij Ruud de
rammer was erg matig’ van Dorssen.
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Deze oude rotten kunnen
nog steeds
lekker ballen
en mogen dit
laten zien in
hun wedstrijd
tegen Roeland ‘lekkere degelijk’
Schriemer en Wouter ‘kijk maar goed
Silvie, dit is de echte Rafael v.d.
Vaart’ van Zetten. De laten hun kunsten om 16.00 uur zien.
Finale DD3
Ook is er sprake van een heuse finale
in de damesdubbel 3. Zowel Dunya
en Manon als Diane en Julia wonnen
hun wedstrijd in de poule tegen het
duo v.d. Brink en Spoelder. In de ronde van 10.45 uur zal er weer een
heerlijke damesdubbel voorgeschoteld worden. Geeft u de voorkeur aan
een wedstrijd waarin er vooral erg
hard wordt
geslagen,
waarbij iedere gedachte
achter een
geslagen bal
ontbreekt,
het bijna altijd uit draait
op een derde
set, het inspelen veelal langer duurt
dan de wedstrijd, meedoen belangrijker is dan winnen, waarin diegene die
een keer haar eigen service weet te
winnen gelijk de set wint en waarin
een volley vrijwel altijd een punt voor
de tegenstander oplevert, kom dan
lekker kijken naar deze partij om
10.45 uur.
Finale HE3
Jaja, een finale tussen de nummers 1
en 2 geplaatst. En zowel Mark ‘wij
mogen niet meer ‘K’Riebel’ zeggen
als Hoekie vd Hoek Corner Ecke hebben op weg naar the grand final weinig tegenstand gekregen. Mark legde
in de halve finale titelverdediger Wouter Olling gemakkelijk over de knie, 6bam 6-tik. Hoekie won vrij
eenvoudig in de hal van
Erik ‘Geer en’ Gorris, 6-3
6-3. Hoekie zegt dat hij
nog nooit van Riebel verloren heeft, Riebel denkt
dat hij niet van Hoekie
kan winnen. U vraagt zich
dan misschien af waarom
ze eigenlijk de finale nog
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spelen. Wij eigenlijk ook, hopelijk krijgen we om 12.30 uur het antwoord.
Finale DE3
Ook in de damesenkel 3 is er een
confrontatie tussen de
op voorhand sterkst ingeschatte spelers. Tamara ‘wie is de’ Mol
won gisteren van het
Kanon Mok. Het Kanon
was in de eerste set
nog niet geladen, maar
na de regenpauze
stond ze op scherp en
legde het vuur aan de
schenen van Mollie. De tegenstander
van Mol is Elleke ‘wat een
ge’Brölman. Elleke speelde erg goed
tegen Arwa ‘zullen we anders het net
verhogen’ Salam. Met snoeiharde forehands en goed geplaatste services
werd Arwa ‘doet het licht uit’ tamelijk
eenvoudig aan de kant gezet. Zullen de dames Mol
en Brölman hun
zenuwen de baas
kunnen, wanneer
ze spelen met
scheidsrechter en
ballenkinderen. U
kunt het zien in de
ronde van 14.30
uur.

Medewerker van de dag…
De medewerker van de dag van gisteren was de man, die
zich de hele week al vol inzet om het toernooi tot een goed
einde te brengen. Gisteren was hij binnen de commissie degene die de spreekwoordelijke pineut was en naar de hal
moest om enkele partijen te begeleiden, die vanwege de regen waren verplaatst naar de hal in Soest. Sander, nog brak
van de avond ervoor’ zeurde niet (zoals hij de afgelopen
week al mooi in zijn eigen stukjes verwoorde), stapte in de
auto en ging op weg naar
Soest waar hij één ronde aan
partijen naar een goed einde
begeleidde. Sander daarom de
medewerker van de dag van
gisteren.

Bedankjes…
¾
¾

¾
¾
¾

Kanon Mok voor de chocola.
Stefan ‘Kobus’ van Eijden voor het maken van de
shoarma
Onze super koks voor de laatste keer omdat ze wederom de deelnemers en toeschouwers hebben
verwent met hun kookkunsten
Kim Vrugteveen voor de sausen voor het eten op
het terras
Cafetaria van Empelen voor de lunch

Wist u dat…………
… Hommy en Damir in het huwelijksbootje zijn gestapt. We
wensen ze samen met Dommy een lang en gelukkig leven
toe. Ze werden doodmoe van alle paparazzi en hebben dus
helaas geen foto opgestuurd naar ons….
… door het omroepen van commissielid Bianca commissielid
Pascal Tuhusula eerst uit zijn bed viel in zijn appartement op
het winkelcentrum Schothorst en vervolgens ook nog eens
van de trap nadat zijn uurtje middagrust werd onderbroken
door een stortregenbui…
… Rene ‘Ollie, Heinrich, Wiener Schnitzel, Helmut, etc…
Schwiete per telefoon vanaf baan 5 een tosti bestelde tijdens
het inspelen en hem vervolgens ook nog eens wil laten bezorgen!!!
… Stefan ‘Kobus’ van Eijden zijn service blijft uitbreiden.
Naast het uitlenen van zijn eigen rackets op baan 1 gisteren
aan Michiel Crol wilde hij hem ook wel een handje helpen
met zijn andere problemen op de baan. Michiel had last van
krampaanvallen (die Kobus trouwens niet op dezelfde waarde schatte), maar zoals gebruikelijk probeerde Kobus Michiel er door heen te trekken met een seksuele grap.

Casinoavond ‘een daverend succes’…
De afgelopen jaren is er een traditie ontstaan met een heus
casino op het ORT. Dit jaar was inmiddels het vierde jaar dat
wij dit casino op ons park hadden. De afgelopen jaren was
het altijd op woensdag, maar i.v.m. het EK-voetbal hadden
wij besloten het dit jaar naar de zaterdag te verplaatsen.
Achteraf bleek dit niet zo’n goede beslissing te zijn, want het
was gisteren wel druk en gezellig op Randenbroek, maar

weinig mensen hadden daadwerkelijk nog zin
om ook een gokje te wagen. Volgend jaar zullen
we deze traditie weer proberen op de juiste
manier voort te zetten.

Draak v/d dag…
De draak van de dag nominatie gaat naar de
dag van gisteren. De zaterdag in het finaleweekend is altijd een lastige dag voor de commissie. Na een lange en gezellige feestavond
wordt na het schoonmaken en opruimen het
clubhuis meestal rond een uurtje of 3 ’s nachts
verlaten. De volgende ochtend staat de gehele
commissie (op een enkele uitsamdering na) altijd weer om 8 uur paraat op het park om de
voorbereidingen te treffen voor weer een nieuwe
toernooidag. Op zo’n lange zaterdag wordt dan
af en toe een middagslaapje gedaan. Hieronder
ziet u Chantal en Sander een tukje doen, terwijl
Sebastiaan druk bezig is met
de financiën. De draak van de
dag van gisteren is voor de
commissie de dag zelf. Na
een goede nachtrust van de
zaterdag gaat de commissie
er weer volop tegenaan om de
finaledag tot een daverend
succes te maken!!!

Laatste lootjes…
En zo is het alweer zondag, wat gaat een ORT
week toch weer snel voorbij! Aan de ene kant
jammer, aan de andere kant heb ik ook geen
kracht meer voor nog een dag… Deze week
duurt precies lang genoeg! Vooral wanneer vrijdag voorbij is wordt het met de minuut zwaarder… Daarom schrijf ik met dubbele gevoelens
mijn laatste stukje voor dit jaar!
Uiterst blij en trots ben ik natuurlijk op het feit dat
ik gister uitgeroepen ben tot medewerker van de
dag! Een mooie bekroning op een week vol inspanning. Ik bedankt hiervoor dan ook iedereen
die dit mogelijk heeft weten te maken: De commissie, m’n ouders en natuurlijk al m’n fans ;)
Met volle overtuiging kan ik zeggen dat die drie
uur gister in de hal van Soestdijk de langste van
deze week waren. Gelukkig moest de frikadellenkoning Ed van Empelen spelen en was de
krokettenkoningin Martha van Empelen aanwezig om me te vergezellen, thanks Martha!
Als laatste wil ik afsluiten met iedereen te bedanken die dit toernooi tot een succes heeft weten te maken! We hebben met z’n allen weer
hard gewerkt om het leukste toernooi van Nederland te organiseren en dat is weer gelukt!!!
Bedankt en tot volgend jaar!!!

UITSLAGEN ZATERDAG 28 JUNI
9:00 DE6
DE7 17+
DD7 17+

Linda v/d Weide
Alida van Buuren
Caroline Nieuwland
Jolande Vrielink
Edwin de Greef
Michel Morks

-

Evelien Schrijner
Madelon Cloo
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld
Ed van Empelen
Peter van Empelen

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

Carmen Collignon
Loek v/d Bedem
Jacco Oskam
Job v/d Berg
Rene Kolman

-

Joyce van Meerveld
Mark Buitenkamp
Ingmar van Dongen
Erik Alink
Peter Rietman

6-1 6-1
6-2 6-1

Yvette Hamming
Rene Schwiete
Mark Evers
Ronald Lijklema
Koos Venema

-

Sabrine v/d Bor
Damir Wijdenes
Pim Schijven
Peter v/d Borne
Stijn v/d Borne

0-6 7-6 6-4

12:15DE3
GD5

Tamara Mol
Kim Vrugteveen
Vito Vrugteveen

-

Manon Kok
Rutger de Gans
Dagmar van Putten

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

12:30DE3
HE3
HE5

Arwa Salam
Wouter Olling
Joeri Paters

-

Elleke Brölman
Mark Riebel
Frank Korting

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

13:45HE3
DE4
DD7 17+

Jeroen v/d Hoek
Nikita van Hemert
Madelon Cloo
Sandra Groenewoud
Gerard van Hoeyen

-

Erik Gorris
Demi v/d Beek
Marjorie Bakker
Monique Coolen
Ed van Empelen

6-3 6-3
7-5 6-2
6-2 6-3
6-3 7-5

14:00DE5
HE5
HE6

Susan Bosman
Michiel Crol
Pim Schijven

-

Anne Vijfhuizen
Botic v/d Zandschulp
Nils van Putten

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

15:15DE4
HE5
DE6

Adinda van Gasteren
Brian v/d Heuvel
Lidwien Corthals

-

Mijke de Ruiter
Joël van Ark
Margriet Jolink

7-5 6-2
6-4 7-6
6-2 7-5

15:30DD4

Sabrine v/d Bor
Sanuelya van LoenhoutAli Moghaddasian
Leo Nieuwenhuis
Caroline Nieuwland
Jolande Vrielink
-

Stephanie Apeldoorn
Tessa Hanken
Richard v/d Meer
Immanuel Noorman
Louise Filius
Gerry van Sleen

6-16-1

Dunya Hagebeuk
Manon Kok

Marlot v/d Brink
Manon Spoelder

HD7 17+
10:45DE5
HD5
HD7 17+
11:00GD4
HE6
HD7 17+

HE7 17+

HD6
DD7 17+
16:45DD3

-

6-0 6-2

6-1 6-1

6-3 6-2
6-1 6-3

6-4 3-6 6-3
6-4 6-2
6-2 6-1

HD3

Roeland Schriemer
Wouter van Zetten
Bart Bloembergen
Marco Bloembergen
Hidde Franken
Simon Bureman
Marjolie van Essen
Sander van Essen

-

Bastiaan Oosterhuis
Willem-Jan Oosterhuis
Rogier Plijnaar
Gerard van Valkengoed
Ingmar Kolbrink
Rodi Béthe
Sylvia Ankoné
Paul Schulten

6-4 6-4

18:15DE5
HE5
HE7 17+

Joyce van Meerveld
Joeri Paters
Marco Schouten

-

Kim Vrugteveen
Sebastiaan Bonapart
Lucas Schiffeleers

6-1 1-6 6-3
6-7 7-1 6-3
w.o.

18:30HE4
HD6

Maarten Zoetelief
Erik Bijl
Manfred Chang

-

Vincent Burgers
Richard v/d Hoef
Vincent v/d Veer

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

19:45HE5
HD7 17+

Michiel Crol
Berend de Vries
Mark de Wit

-

Joël van Ark
Erik Alink
Peter Rietman

7-5 6-7 6-4
6-2 6-2

20:00DD5

Esther Hommerson
L. v/d Oudeweetering Yvette Hamming
-

Miranda v/d Meer
Rina Snijders
Adinda van Gasteren

1-6 6-3 6-4

Lidwien Corthals
Marco Bloembergen
Lennart v/d Heuvel
Marc Weerdenburg

Manon van Ruler
Melvin Merkenij
Robbert v/d Hoef
Ingmar Kolbrink

6-0 6-4

HD5
17:00HE4
HE6
GD7 17+

DE4
21:15GD5
HD4

-

6-3 6-4
6-4 6-1
6-7 6-3 6-1

6-7 6-4 7-5

6-2 6-4

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 FINALEDAG ZONDAG 29 JUNI
9:00

GD4
HD7 17+

10:45

DD3
DD4
DD5
DE6
HD6
DE7 17+

12:30

DE3
DE4
HE4
DE5
HD5
HE7 17+

14:15

HE3
HD4
HE5
HE6
DD7 17+
GD7 17+

16:00

GD3
HD3
GD4
GD5
HD7 17+

Diane Schäfer
Ruud van Gemert
Edwin de Greef
Michiel Morks

-

Bonnie Riechers
Sjoerd Veenma
Peter v/d Borne
Stijn v/d Borne

Dunya Hagebeuk
Manon Kok
Sabrine v/d Bor
Sanuelya van LoenhoutElise Blom
Saskia de Vries
Lidwien Corthals
Ali Moghaddasian
Leo Nieuwenhuis
Belinda v/d Heiden
-

Diane Schäfer
Julia Tuhusula
Saskia Hogenbirk
Yvette Schaap
Esther Hommerson
L. v/d Oudeweetering
Evelien Schrijner.
Richard v/d Hoef
Vincent v/d Veer
Madelon Cloo

Tamara Mol
Nikita van Hemert
Hidde Franken
Susan Bosman
Bart Bloembergen
Marco Bloembergen
Marco Schouten

-

Elleke Brölman
Yvette Hamming
Maarten Zoetelief
Kim Vrugteveen
Mark Buitenkamp
Ingmar van Dongen
Ed van Empelen

Jeroen v/d Hoek
Ydo Bruinsma
Ruud van Gemert
Joël van Ark
Simon Burema
Caroline Nieuwland
Jolande Vrielink
Ellen Does
Herman Oskam

-

Mark Riebel
Ingmar Kolbrink
Robbert v/d Hoef
Sebastiaan Bonapart
Nils van Putten
Madelon Cloo
Sandra Groenewoud
Marjolie van Essen
Sander van Essen

Dunya Hagebeuk
Bastiaan Oosterhuis
Roeland Schriemer
Wouter van Zetten
Winnaar 9:00
Winnaar 9:00
Kim Vrugteveen
Vito Vrugteveen
Winnaar 9:00
Winnaar 9:00

-

Elleke Brölman
Mark Riebel
Quirijn Bolink
Brent van Dorssen
Yvette Hamming
Rene Schwiete
Lidwien Corthals
Marco Bloembergen
Erik Alink
Peter Rietman

