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Een Randenbroeks feestje…ste

En zo is de eerste dag van de 28
editie van het Open Randenbroek
Toernooi al weer voorbij. Dan kan je
alles tot in de puntjes regelen, maar je
blijft natuurlijk afhankelijk van die onvoorspelbare factor, het weer!! En dat
bleek….een paar druppeltje zouden
er kunnen vallen volgens Piet, nou we
hebben het gemerkt!! Het leek wel of
ze het IJsselmeer omkieperden boven
het park, wat een water…pfff. Eventjes leek het net of we echt in Volendam waren, zo
lekker dicht bij het
water…. We gaan
er van uit dat
vanaf nu donkere
wolken ons gewoon lekker passeren…
Als echte Randenbroeker doe je natuurlijk mee aan dit toernooi. Daarom
zijn er in onze schema’s ook dit jaar
weer vele local hero’s te bewonderen.
Onze eigen Wouter Bos, Peter Rietman, had gister de eer om als eerste
naar de baan te worden begeleid. En
direct was daar de eerste overwinning
voor de speler van de gezelligste club
van Amersfoort. Met feilloos tennis
zette hij Gert-Jan vd Vorsten opzij.
Peter beschikt over een dodelijke service, steady groundstrokes en gevoelige volleys, een gevaarlijke outsider
voor de titel in de HE7….
Donkere wolken trokken zich gistermorgen niet alleen samen boven
Randenbroek, maar ook in het hoofd
van Rutger Smitshuijzen in zijn partij
in de HE4 tegen Thomas Heeneman.
Rutger doet al een tijd mee aan ons
toernooi, maar dit was wel een dieptepunt voor hem. Want hij pakte dit
jaar slechts 1 game, Thomas won met
6-tik
6-bam
(6-1 6-0).
Gelukkig voor
hem en voor
ons mag hij
op herkansing
in de HE5.
In de ronde
van 10.30 stond het eerste Randenbroeks onderonsje van dit ORT op het
programma. Matthijs ‘vol gas’ van
Bruggen nam het op tegen Jesper
Knoop ‘in je zakdoek’. Hoewel de
commissie Matthijs vooraf als favoriet
bestempelde, was het toch Jesper die

knap aan het langste eind van de
zakdoek trok. Met 7-5 en 6-2 werd het
pleit beslecht.
Naamgenoot Mathijs ‘een beetje gek’
Hulster wist in dezelfde ronde wel te
winnen. Stond hij
vorige week op het
toernooi van die
club op de Amersfoortste berg nog
tegen een ‘fulltime’
tennisser te zwoegen in de HE3, nu
nam hij het op tegen Mike Vink.
Mike zat in de
tweede set lang op het Vinkentouw,
maar trok uiteindelijk met 6-2 en 7-5
aan het kortste eind van datzelfde
touw.
Een andere kanshebber in de HE4 is
Joël van Ark van Noach. Ook hij
speelde zijn
eerste partij
van dit ORT
gisteren in
de
ronde
van 10:30.
Joël had iets
meer moeite
met Stijn Rademaker. Hij won wel met
7-5 en 6-3.
In de ronde van 12:00 stonden nog
drie Randenbroekers op de baan. Yorin ‘pfff alweer een examenfeestje’
van Keken won van Gijs van Meeteren met 6-2 en 6-4. Even later won
ook broer Jesse van Dennis Flipse
met 6-0 6-3. Jesse probeerde vooraf
nog gezinskorting te bedingen, aangezien ook paps en mams van Keken
acte de presence geven op ons toernooi. Echte prijzenjagers die Van Kekens….
De Randenbroekers Rodi Béthe en
Mark Eeeeeeeevers konden hun eerste ronde partijen niet door komen. Zij
verloren respectievelijk van Guido
Boumann en Wietse Zuidberg.
Eeeeeeevers kon Wietse nog wel een
setje afsnoepen, maar
moest zich uiteindelijk
gewonnen geven. Ook
Rodi was nog niet opgewassen tegen de
sterke Guido in de
HE4.
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Dan waren er nog
twee Randenbroekse
club vetes gisteren,
het lijken af en toe
wel
clubkampioenschappen….. ‘Pilsje
van Nutten’ nam het
op tegen Robbert
‘lekker diep door de
knietjes’ Ooms en
was in beide setjes net ietsje scherper
dan Robbert, 6-4 6-3.
Ook André Masteling beslechte een
club vete in zijn voordeel door te winnen van Ron ‘even pinnen’ Birza met
6-3 6-2. Moet je ook maar niet vragen
aan de commissie of je je inschrijfgeld
ook kan pinnen. We zijn op technisch
gebied behoorlijk bij de tijd, maar dat
gaat (vooralsnog) een stapje te ver
Ron!
En dan is er natuurlijk nog publiekslieveling Ruud ‘lange adem’ Schoordijk.
Deze top fitte man liep vorige week
nog fluitend de marathon binnen 4
uurtjes, hij maakt zijn uurtjes! In zijn
wedstrijd tegen Lex Metselaar had hij
zelfs genoeg adem
om tijdens punten hele gesprekken te voeren. Omdat Ruud niet
zo van die korte inspanningen houdt, zo
heeft Hanneke (zijn
vrouw) ons bevestigd, maakte hij er
gisteren ook maar
een driesettertje van.
En natuurlijk ging hij
er met de overwinning vandoor.

Bedankjes!
De volgende mensen begrijpen hoe
zwaar een commissie het heeft in
twee lange weken voorbereiding en
uitvoering van het toernooi. Zij verwennen ons als commissie dan ook
met heerlijke versnaperingen. Wij willen de volgende mensen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de kilo’s van de commissie.
¾
¾
¾

Gea Tuhusula voor het lekkere
snoep.
Wendy van Empelen voor het
snoep.
Yorin van Keken voor de heerlijke taart.

Het ORT door de ogen van……Robert

Wist u dat…

Het is zaterdagochtend 28 juni 7.15 uur, ik doe mijn ogen
open, en meteen gaan mijn mondhoeken omhoog….. Met
een stralende lach kijk ik naar de poster van Yolanthe op de
muur, ik stap onder de douche, Jan Smit op de radio..en
daarna snel even een haring met uitjes naar binnen.

… Ron Birza nog steeds niet kan pinnen bij de
keet voor zijn inschrijfgeld.
… commissielid Ingmar Kolbrink er wel hele rare
eetgewoontes op nahoudt. Op brood vindt hij het
heel normaal om hagelslag te combineren met
boterhamworst of om gebraden gehakt te combineren met flokken.
… het gisteren wel een erg geslaagde openingsavond was…
… sommige commissieleden tegen ambtenaren
hun naam wel heel bijzonder spellen en als dit
niet begrepen wordt hun eigen naam maar opschrijven…
…Kiki ‘Desmond Hagebeuk’ Gelderman het raar
vindt dat er geen asbakken op de baan staan.
Een sigaretje tijdens een wissel is toch de normaalste zaak van de wereld??!!

Eenmaal op Randenbroek komen mijn vrienden van het
ORT ook aangestrompeld. Het gekakel van Monique Smit
komt uit de luidsprekers, huisfotograaf Bert Vrugteveen heeft
er al een halve dag opzitten met het maken van foto’s van
dingen die alleen hij ziet, Peter Rijsewijk veegt nog even de
laatste lijntjes, Jan en Nolda checken nog één keer de inhoud van de bar, de microfoon doet
het natuurlijk niet, Sam zingt weer
een Iranese paringsdans, Bas is er
nu al weer helemaal klaar mee, Bianca begint te schreeuwen wanneer de eieren eindelijk klaar zijn,
Pascal heeft weer nieuwe songteksten geschreven voornamelijk met
het onderwerp Gerard Joling, Sander doet zijn zonnebril maar weer op, Chantal gooit er weer
een paar lachsalvo’s uit, Ingmar krijgt weer een sms’je dat er
eindelijk iemand is die geld in de rare club uit Rotjeknor wil
steken, Pim heeft het clubhuis geveegd + de planten water
gegeven + Diego uitgelaten + Jo naar de Praxis gebracht, en
Gerard is druk bezig om al zijn spelfouten in het dagblad te
verbeteren, kortom het ORT is weer begonnen!
Samen kijken we vanuit het clubhuis over het park en eigenlijk zijn we best een beetje trots….het blijft zo leuk om met
zo’n hechte groep iets mooi als het ORT neer te zetten. Samen met jullie zal ook deze week weer een daverend succes
worden, daarvan ben ik overtuigd!!

Ingezonden stukken/interview
De redactie had het genoegen om gister met ras Randenbroeker John van Gent te praten, deze ‘oude’ rot loopt al
zo’n tijd mee dat hij ons een hoop kon vertellen. Als creatief
brein is het soms lonely at the top zo blijkt. Want ome John
kan wel wat verbeterpunten noemen voor wat betreft de
aankleding van het park. Maar ten
opzichte van de andere toernooien
blijft het ORT een apart verhaal. Juist
de combinatie van jeugdig Randenbroek talent, oude bekenden en de
sfeer op het park maakt het toernooi
voor hem zo bijzonder. John heeft
ook nog een andere wens, hij zou
graag zien dat ook de oude garde
Randenbroekers zich vaker zou laten
zien tijdens het ORT. Dit gevoel wordt door de commissie
gedeeld en daarom zijn we zo blij dat het tiebreak toernooi
gister zo goed bezocht werd, maar daarover later meer.
John is een echte clubman, met altijd een kritische kijk op
zaken, maar hij heeft nog altijd een vaste stoel op het terras….

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 gisteren uitblonk in het
super-tiebreak toernooi. Aan de
zijde van de veelvoudig winnaar
Jeroen van de Hoek wist hij gisteren de overwinning in de wacht te slepen. Joeri,
wij feliciteren je met deze grote overwinning. Wij
denken dat dit een ommekeer in jouw leven zal
zijn. Eindelijk je irritante, arrogante broertje niet
in de schijnwerpers, maar jij bent de man. Niks
Kim die weer een toernooitje wint, of Lars die
weer met een kampioensschaal boven zijn
hoofd staat. Altijd maar op de achtergrond van
die vervelende ooms en tantes. Jij bent nu het
stralende middelpunt van de familie, wij zijn
enorm trots op je en houden echt van je!

Opening en supertiebreak toernooi
Gisterenavond stond in het teken van
de opening en het supertiebreak
toernooi. Als commissie trokken we
de stoute schoenen aan door te beginnen met een heus openingslied.
Toch wel spannend voor zoveel
mensen! Vervolgens het toernooitje
waarbij we dankzij de sponsor Creq
Management & ICT Consultant iedere deelnemer gelukkig konden maken met een polo. Creq bedankt!!!

UITSLAGEN ZATERDAG 20 JUNI
9.00 uur

HE7 17+

Peter Rietman

10.30 uur

HE4
HE4
HE4
HE4
HE5

12.00 uur

Gert-Jan v/d Meent

6-3 6-4

Jesper Knoop
Thomas HeenemanMathijs Hulster
Stijn Rademaker
Rik Bronts
-

Matthijs van Bruggen
Rutger Smitshuijzen
Mike Vink
Joël van Ark
Arthur Spoor

7-5
6-1
6-2
5-7
6-2

HE4
HE5
HE5
HE5
HE5
HE6

Rody Béthe
David van Ark
Mark Evers
Martin Stegehuis
Sjoerd van As
Yorin van Keken

Guido Boumann
Carlo Steenvoorden
Wietse Zuidberg
Tom Rattink
Bas van Klarenbosch
Gijs van Meeteren

1-6 3-6
7-5 6-2
6-1 2-6 5-7
w.o.
w.o.
6-2 6-4

13.30 uur

HE4
HE5
HE6

Paul Pastor
Robbert Ooms
Darco Cezveciyan -

Rens Kok
Nils van Putten
Jordy Knopper

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

15:00 uur

HE5
HE5
HE7 17+

Dennis Flipse
Bart Oosterhof
Ron Birza

-

Jesse van Keken
Patrick Corbee
Andre Masteling

0-6 3-6
6-4 6-2
3-6 2-6

16:30 uur

HE4
HE7 17+
GD7 17+

Arjan Sakkers
Ruud Schoordijk
Sander Eek
Silvia Groen
Patrick Meijers
Linda Snijders

-

Antwan van Erven
Lex Metselaar
Patrick van Laar
Annet Boerhof
Kiki Gelderman
Steven Verhoeven

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

GD7 17+

-

-

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

6-0 6-2

Ergens eten deze week?
Vanaf maandag zullen er op het terras lekker eten te verkrijgen zijn voor de lekkere trek.
Heeft u dus zin in een lekker tussendoortje dan weet u nu waar u moet zijn!

VRIJDAGAVOND FEEST & LOTERIJ
Vrijdagavond is er natuurlijk weer de beroemde en beruchte feestavond. Wij zouden het als
commissie geweldig vinden als jullie die avond natuurlijk allemaal komen, maar bovendien
ook jullie verkleeddoos omgooien en in de sfeer van het thema er wat kleren uit kiezen en
verkleed naar het feest komen (kledendracht bijvoorbeeld)!!!
Tijdens de feestavond zal er natuurlijk ook weer de beroemde loterij zijn!
Lootjes zijn te koop gedurende de week bij de keet.
Eén lootje voor 1,50 en 10 lootjes voor 10 euro.

DAGPLANNING ZONDAG 21 JUNI
9:00

HE7 17+

Peter Rietman

-

Marc Vrolijk

10:30

HE5
DE7 17+
HE7 17+
DD7 17+

Lennart v/d Heuvel
Louise Filius
Leon Corba
Kirsten Bekkering
Betty Venhorst
Raymond van Keken
Inge van Keken

-

Ingmar van Dongen
Kiki Gelderman
Dennis van Eijden
Fleur v/d Kieft
Lisa Stevenhage
Susan v/d Beugelaar
Evert-Jan Hengel

GD7 17+
12.00

GD4
HE5
DE7

Rene Metz
Sebastiaan Flohr
Gerry van Sleen

-

Arno Epping
Arian van Ledden
Betty Hakkert

13.30

DE4
DD6

Anne Vijfhuizen
Marieke Beijersbergen
Bibi Groot
Erik Alink
Esmee Alink

-

Yentl Methorst
Anneluut Eerkens
Marijke Oost
Jonne Fluitsma
Dagmar van Putten

Kim Vrugteveen
Vito Vrugteveen
Emiel van Dijk
Rogier Plijnaar
Gerard van Valkengoed
Sander v/d Berg
Olaf Kuyper

-

Sabrine v/d Bor
Benjamin Woesthoff
Simon Burema
Victor Heukensfeldt Jansen
Rene van Zenderen
Jeroen Bosman
Melvin Merkenij

GD6
15.00

DE4
HE4
HE5
HD5
HD6

16.30

DE4
DE5
HE5
HE6
HE7 17+

Joyce van Meerveld
Marieke v/d Lans
Arthur Spoor
Manfred Chang
Peter Jordaan

-

Susan Bosman
Rachel Deurloo
Thiemo Zeeman
Rogier van ‘t Klooster
Cees Spoelder

18.00

DE3
HE3
HE4
HE4
HE5
HD7 17+

Anouk Wissink
Jordy Kamerling
Arnoud Kramer
Paul Pastor
Joran Béthe
Dieter van Werkum
Thijs Wolfs

-

Demi van de Beek
Mark v/d Hoek
Christian Heinerman
Antwan van Erven
Rick Oostveen
Herman Oskam
Gertjan Wijdenes

19:30

HE3
HE3
HE4
HE5
GD6
DE7 17+

Guido Boumann
Joeri Paters
Mathijs Hulster
Rodi Béthe
Nathalie Mulder
Michel le Belle
Jeanette Dieters

-

Bjorn Klaassen
Dennis Veerman
Jesper Knoop
Wietse Zuidberg
Karin Post
Ed de Ruyter
Annemieke Smit

HE4
HE5
HE6
HE7 17+
HE7 17+

Bas Niezen
Bas van Klarenbosch
Lars Schoordijk
Herman Rekers
Erik Masteling

-

Casper Gerth
Yoeri Terschegget
Frans van Ham
Cees van Duuren
Aad Mess

21:00

