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Van harte welkom in  
Volendammerbroek!!! 
Het is weer begonnen! U leest op dit 
moment de eerste regels van het eer-
ste dagblad van het Telman & van 
Leeuwen Open 2009. Wij zijn erg blij 
om Telman & van Leeuwen make-
laars voor het derde jaar in successie 
onze hoofdsponsor te mogen noe-
men! Dit jaar is het toernooi omgeto-
verd in Volendamse sferen. Het the-
ma Volendam is door de commissie 
helemaal uitgewerkt. Zo heet het park 
deze week Volendammerbroek, het 
clubhuis ‘de palingclub’, de nieuwe 
keet (waarover later meer) ‘de visaf-
slag’ en het terras ’t Havendijkje. 
Ook de banen hebben dit jaar weer 
een toepasselijke naam gekregen. 
Speelt u van de week uw wedstrijd op 
baan 1 dan zult u begeleid worden 
door niemand minder dan Jan Smit. 
Gaat u van de week de strijd aan op 
baan 2 dan zal u worden aangemoe-
digd door Nick & Simon. Deelnemers 
op baan 3 zullen support krijgen van 
de 3 J’s. Speelt u op baan 4 zult u het 
moeten doen met de ‘klanken’ van de 
zus van Jan, Monique Smit. Baan 5 
zal de baan zijn voor de oudere garde 
met als toezichthouder Piet Veerman. 
Als laatste zult u anoniem kunnen 
tennissen op baan 6 met de Band 
Zonder Naam (BZN). 
 
Sponsoren bedankt!!! 
Voor het derde jaar in successie wordt 
het ORT gesteund door de hoofd-
sponsor Telman & van Leeuwen 
makelaars. Wij zijn hen natuurlijk erg 
dankbaar hiervoor en hopen dat deze 
samenwerking de komende jaren zal 
blijven voortbestaan! 
Maar met alleen een hoofdsponsor 
kan een toernooi, zoals het ORT, niet 
bestaan. Zo zorgen ook Motex pro-
mowear, Van Dam Sports, Panne-
koekenboerderij Langenoord, Great 
Place To Work Institute Nederland, 
DBRM reclamemakers, Van Empe-
len Snacks en CREQ voor de nodige 
ondersteuning. Zonder de sponsoren 
is dit toernooi niet mogelijk en wij wil-
len hen dan ook weer hartelijk danken 
voor hun bijdrage. 
 
 
 

Commissie anno 2009 
De commissie heeft dit jaar afscheid 
moeten nemen van twee gewaar-
deerde leden. Jos Plompen en Arjan 
v/d End hebben de commissie met te-
genzin moeten verlaten vanwege tijd-
gebrek. Wij bedanken hen voor hun 
inzet de afgelopen jaren. Natuurlijk 
zijn wij bij het horen van dit treurige 
nieuws wel meteen op zoek gegaan 
naar versterking. Want een commissie 
met dusdanige werkzaamheden tij-
dens de week (deelnemers escorte-
ren, alle banen slepen voor de deel-
nemers, feestavond, casinoavond, 
tiebreaktoernooi, dagblad schrijven, 
planning, enz…) moet toch minimaal 
uit 10 personen bestaan. Wij stellen u 
graag voor aan: 
 
Pim Schijven – Deze man op leeftijd 
zullen we typeren als: 
‘Een beetje vreemd, 
maar wel errug lekker!’ 
Op zijn leeftijd is hij nog 
steeds hyperactief en 
goed in shape, daarnaast 
bewaart hij de rust, houdt 
het overzicht, neemt zijn 
werk serieus en kan hij 
soms erg grappig uit de 
hoek komen. Op zondag 28 juni ma-
ken wij de eindbeoordeling op. 
  
Ingmar Kolbrink – de jeugd heeft de 
toekomst, wordt er wel 
gezegd. En dat is zeker 
het geval voor deze top-
per! Hij is te typeren als 
iemand die hard werkt en 
dit combineert met een 
frisse blik op alle activi-
teiten. Het enige minpunt 
van deze knul is dat hij 
zelfs ondergoed van die 
rare voetbalclub uit Rotjeknor 
draagt…. 
 
De andere commissieleden zijn na-
tuurlijk ook weer van de partij. De 
commissie heeft zich ook ingespan-
nen voor de juiste uitstraling, zoals tij-
dens de opening en op de onder-
staande foto kan zien! 

Website 
Dit jaar hebben de meeste deelne-
mers zich weer ingeschreven via de 
website van het toernooi 
(www.openrandenbroek.nl). Op de-
zelfde website zult u vanaf vandaag 
nog veel meer over het toernooi kun-
nen vinden. Zo zullen de schema’s en 
de uitslagen op de website komen te 
staan en regelmatig worden geüp-
date. Bovendien zal dit dagblad elke 
dag op de website te bewonderen 
zijn. Zo kunt u dus ook vanaf uw luie 
stoel bekijken wat er allemaal gaat 
gebeuren op het Telman & van 
Leeuwen Open 2009. Bekijk deze 
website dus iedere dag en beleef het 
toernooi mee, zoals bij geen enkel 
ander toernooi mogelijk is!!! 
 
Opening en tiebreaktoernooi 
Vanavond zal het toernooi feestelijk 
worden geopend om 19:00. Kom allen 
kijken naar dit spektakel. Wij beloven 
er weer een unieke gebeurtenis van 
te maken, met dit keer een wel heel 
bijzondere act... Na de opening zal de 
avond worden gevuld met een invita-
tie tiebreaktoernooi met verschillende 
dubbelcombinaties. Alle leeftijden, alle 
speelsterktes en alle geslachten zijn 
vertegenwoordigd in dit toernooitje. 
Wij weten nu al dat er verschrikkelijk 
gelachen gaat worden vanavond om 
de deelnemers. Om alvast wat namen 
te verklappen: veelvoudig winnaar 
van het toernooi in de HE3 Jeroen 
van de Hoek doet mee, maar ook 
showtennissers als Ed ‘zit mijn haar 
goed?’ van Empelen en oud toernooi-
directeur Jewwy ‘the Don’ Tuhusula. 
 
Activiteiten deze ORT-week 
Natuurlijk is elke avond een feest op 
het Telman & van Leeuwen Open, 
maar twee avonden willen wij er nog 
even speciaal uitlichten.  
 
Woensdagavond 24 juni: casinoavond 
met Hell’s & Bell’s casino. Kom een 
gokje wagen op de twee blackjack ta-
fels en de roulette tafel. 
 
Vrijdagavond 26 juni: de beruchte 
feestavond met de fantastische band 
Zigane. Mocht u nog Volendamse 
kledendracht in de kast hebben lig-
gen, trek dit dan natuurlijk aan!!! 



Het ORT door de ogen van… 

 
 

Het dagblad zal dit jaar elke dag gevuld worden met de kijk 
van een commissielid op het toernooi. De aftrap wordt gege-
ven door de toernooidirecteur zelf met een kijkje achter de 
schermen tijdens de voorbereidingen. 
 
Er wordt weleens gezegd: goed voorbe-
reid , is het halve werk. Het organiseren 
van een toernooi als het Telman & Van 
Leeuwen Open (ORT) is een goed 
voorbeeld daarvan. De uren die wij als 
commissie in de voorbereiding steken, 
zijn  vele malen meer, dan de uren tij-
dens het toernooi zelf. Op zich best een 
vreemde verdeling, als je bedenkt, dat 
wij dit in onze eigen vrije uren er maar 
bij doen. In de maanden oktober t/m 
april komen we eens in de zes weken bij elkaar en voeren we 
soms eindeloze vergaderingen. Volgens een goed opgesteld 
draaiboek, houden we in grote lijnen bij wat er allemaal moet 
gebeuren en verder is het allemaal heel ad-hoc wat er ge-
beurd. Ondanks dat er veel ad-hoc gebeurd, wordt het altijd 
wel goed voorbereid. Alle ideeën worden goed doorgelicht of 
het uiteindelijk het gewenste effect kan hebben. Alles wat je 
deze week qua thema op het park ziet, is zeker een keer een 
vergaderpunt geweest. Dit jaar hebben we het zelfs zo aange-
pakt, dat we alle ideeën voor ons zagen en vervolgens met z’n 
allen naar Volendam zijn gegaan om het te perfectioneren, tot 
in de details. Het thema is een belangrijk onderdeel van ons 
toernooi en dat willen we ook uitstralen. We zijn er van over-
tuigd dat het dit jaar weer goed gelukt is. 

 
Op het moment dat ik aan deze column schrijf, zitten 
we zo’n twee dagen voor het toernooi. Voor ons als 
commissie is het eigenlijk al de vijfde dag van het 
toernooi. De afgelopen dagen hebben in teken ge-
staan van het uitloten, loten, plannen van het voor-
weekend en de oplevering van de nieuwe wedstrijd-
keet. Helaas hebben we weer zo’n 40 mensen moe-
ten teleurstellen door ze in een onderdeel uit te lo-
ten. Iedereen kan begrijpen, dat dit niet het leukste 
werk is. Daarom verbaasd het mij ten zeerste, dat er 

zoveel negatieve reacties richting ons komen. We zijn aan 
handen en voeten gebonden, door maar een capaciteit van 
250 wedstrijden te kunnen spelen tijdens het toernooi en met 
325 inschrijvingen, is dat een flinke klus. Hier moet je dus 
goed op voorbereid zijn en ik denk dat er op wedstrijdgebied 
weinig op ons valt aan te merken. Oké, wij maken ook weleens 
fouten, maar wij zijn ook de eerste die dat toegeven en indien 
nog mogelijk proberen te herstellen. Als commissie zijn we blij 
met deze schema’s en we hopen dat het voor iedere deelne-
mer weer een happening wordt om te spelen op Randenbroek.  
 
Persoonlijk ben ik ook erg trots, dat ik deel mag uitmaken van 
deze ORT-commissie. Toen ik acht jaar geleden aan het ORT 
avontuur begon, had ik niet verwacht dat we de status van het 
toernooi toen konden overtreffen. Inmiddels zijn we drie jaar in 
(bijna) dezelfde samenstelling en dat draagt enorm bij aan het 
succes van het toernooi. Of het nog leuker, beter, mooier en 
gezelliger kan? Wie zal het zeggen…wij blijven in ieder geval 
hard ons best doen om dat te realiseren. Aan de voorbereiding 
zal het in ieder geval niet liggen.  

Ingezonden stukken 
Mocht u als deelnemer of vaste toeschouwer 
een leuk stukje willen schrijven over het toer-
nooi, over de historie van het toernooi  of over 
iets anders dat met het toernooi te maken heeft, 
wie houdt u tegen! Wij niet meer in 
ieder geval, want wij willen graag elke 
dag een stukje van u publiceren! Mo-
gelijk zullen wij u ook uitnodigen voor 
een gezellig interview. 
 
Volendammer van de dag 
Elke dag zal er een speciale deelne-
mer of toeschouwer door de redactie 
gekozen worden als Volendammer 
van de dag. De Volendammer van 
vandaag is de persoon die voor de 
commissie en het dagblad de hele 
week de fotografie zal verzorgen. 
vendien heeft hij geholpen met het opbouwen 
van het park. Bert Vrugteveen z’n foto’s zullen 
ook te zien zijn in het clubhuis. Bert, alvast be-
dankt! 
 
Weersverwachting 

za zo Ma di wo 
Zonneschijn (%) 20 45 40 55 65 
Neerslagkans (%) 65 40 35 20 15 
Min. temp. (°C) 10 10 7 10 12 
Max. temp. (°C) 16 17 19 22 24 
Windkracht 3 3 2 3 3 
 
Wist u dat………… 
…Bianca wel erg vreemde voorstellen doet om 
de beschikbaarheid van de 13-jarige Sjoerd van 
As te checken: "Als ik het met je vader moet 
doen, is het ook goed hoor?" 
…Wij niet zonder Aart en Tineke Hagebeuk 
kunnen, opnieuw hebben ze weer ontzettend 
veel werk verricht tijdens de voorbereiding. Heel 
erg bedankt. 
…Er de hele week heerlijk gegeten kan worden 
op het terras. 4 top koks maken de meest lekke-
re gerechten voor u klaar: Hans, Ronald, Aart en 
Jerry, we hebben hoge verwachtingen!!! 
 
Nieuw onderkomen 
Zoals u bij binnenkomst op Volendammerbroek 
kan zien, is de commissie voorzien van een 
nieuw onderkomen tijdens de week. Wij zijn erg 
blij met deze nieuwe plek 
waar de planning en het 
dagblad onder andere wor-
den gemaakt. Dit heeft het 
bestuur toch maar weer 
mooi geregeld. Speciale 
dank gaat uit naar Peter 
Rijsewijk, Joop Schaefer, 
Marcel Griffioen en Albert 
Jonkers. Echt super!! 



De 28e editie van het Open Randenbroek Toernooi wordt me-
de mogelijk gemaakt door: 

 



DAGPLANNING ZATERDAG 20 JUNI 
 
 

9.00 uur HE7 17+ Peter Rietman  - Gert-Jan v/d Meent 
   
10.30 uur HE4  Jesper Knoop  - Matthijs van Bruggen 

HE4  Thomas Heeneman - Rutger Smitshuijzen 
HE4  Mathijs Hulster  - Mike Vink 
HE4  Stijn Rademaker  - Joël van Ark 
HE5  Rik Bronts   - Arthur Spoor 

 
12.00 uur HE4  Rody Béthe   - Guido Boumann 
  HE5  David van Ark  - Carlo Steenvoorden 
  HE5  Mark Evers   - Wietse Zuidberg 
  HE5  Martin Stegehuis  - Tom Rattink 
  HE5  Sjoerd van As  - Bas van Klarenbosch 
  HE6  Yorin van Keken  - Gijs van Meeteren 
 
13.30 uur HE4  Paul Pastor   - Rens Kok 
  HE5  Polle Westbroek  - Loek van de Bedem 
  HE5  Robbert Ooms  - Nils van Putten 
  HE6  Darco Cezveciyan - Jordy Knopper 
 
15:00 uur HE4  Arnoud Kramer  - Christian Heinerman 
  HE5  Dennis Flipse  - Jesse van Keken 
  HE5  Bart Oosterhof  - Patrick Corbee 
  HE6  Marcel Kouw  - Frans van Ham 
  HE7 17+ Ron Birza   - Andre Masteling 
 
16:30 uur HE4  Arjan Sakkers  - Antwan van Erven 
  HE7 17+ Ruud Schoordijk  - Lex Metselaar 
  GD7 17+ Sander Eek   - Patrick van Laar 
    Silvia Groen  - Annet Boerhof 
  GD7 17+ Patrich Meijers  - Steven Gelderman 
    Linda Snijders  - Steven Verhoeven 
 
 

Ergens eten deze week? 
Vanavond en vanaf maandag zullen er op het terras lekkere hapjes te verkrijgen zijn voor 

de lekkere trek. Heeft u dus zin in een tussendoortje dan weet u nu waar u moet zijn!  
 
 

 ‘CASINO NIGHT’ 
Op woensdagavond 24 juni zal in samenwerking met Hell’s & Bell’s de inmiddels bekende 

casino-avond gehouden worden. Vanaf 20:30 kan je een gokje wagen in het clubhuis. 
Beproef je gelukt en ga naar huis als miljonair!  


	dagblad_02.pdf
	Ingezonden stukken
	Volendammer van de dag
	Elke dag zal er een speciale deelnemer of toeschouwer door de redactie gekozen worden als Volendammer van de dag. De Volendammer van vandaag is de persoon die voor de commissie en het dagblad de hele week de fotografie zal verzorgen. Bovendien heeft hij geholpen met het opbouwen van het park. Bert Vrugteveen z’n foto’s zullen ook te zien zijn in het clubhuis. Bert, alvast bedankt!
	Weersverwachting
	Wist u dat…………
	Nieuw onderkomen

	dagblad_02.pdf
	Ingezonden stukken
	Volendammer van de dag
	Elke dag zal er een speciale deelnemer of toeschouwer door de redactie gekozen worden als Volendammer van de dag. De Volendammer van vandaag is de persoon die voor de commissie en het dagblad de hele week de fotografie zal verzorgen. Bovendien heeft hij geholpen met het opbouwen van het park. Bert Vrugteveen z’n foto’s zullen ook te zien zijn in het clubhuis. Bert, alvast bedankt!
	Weersverwachting
	Wist u dat…………
	Nieuw onderkomen




