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…Oude liefde roest niet!!!
In de ronde van
15.00 kwamen
we een oude
bekende tegen,
Rutger de Zoete. Zutger had
de Route naar
ons park weer gevonden na bijna een
jaar afwezigheid. Hij heeft één jaartje
verkeerd in het Delftse studentleven,
maar miste de Randenbroekse gezelligheid. Hij studeerde informatica
maar vond de vrouwelijke inbreng te
beperkt, slechts 2 van de 150, die ook
nog eens na 4 maanden allebei stopten. Vanaf september gaat hij een
nieuwe studie volgen waarbij het
vrouwen gehalte hoger is. Hij schijnt
nog te twijfelen tussen kraamhulp,
schoonheidsspecialist en huisvrouw.
Nog een trouwe deelneemster aan
ons toernooi betrad om 15:00 het
toneel. Diane ‘too big to fit in here’
Schäfer nam het op tegen Caitlin
Visser. Diane verrast al enkele jaren de commissie met haar optredens op hyves en ook dit keer veraste
ze de commissie met haar optreden
op het Telman & van Leeuwen
Open 2009. Diane was de grote favoriet in haar wedstrijd tegen Caitlin. Ze
begon echter zo slecht, dat ze binnen
enkele minuten met 4-1 achter stond.
Toch wist miss Schäfer het tij te keren
in haar voordeel en won ze de partij
nog vrij gemakkelijk met 6-4 en 6-1.
Ook zus Kelly kwam nog even kijken.
In een laatste poging om toch nog
mee te doen aan ons toernooi was ze
in tenniskleding
gekomen, maar
ook in de DE7
hadden
we
geen
plek
meer….
Om 16.30 hadden we helaas
de eerste opgave. Mark Buitenkampf
kreeg Xander van As al na 3 games
op de knieën. Helaas kon het gewricht
van het rechterbeen
van
Xander dit niet
aan. Hij moest
dan ook opgeven,
Xander
sterkte jongen
en tot vrijdag
op de feestavond.

In de ronde van 18.15 uur zorgde
Jesse ‘zenuwen van staal’ van Keken
voor een daverende verassing door
van Thiemo Zeeman, de nummer 2
geplaatst in de HE5, te winnen. Jesse
speelde echt
zijn allerbeste
tennis op de
belangrijke
momenten.
Dit bleek wel
uit het feit
hoe hij het matchpoint naar zich toe
trok. Hij wilde een diepe cross court
backhand spelen, maar zijn armen
waren strakker gespannen dan zijn
bespanning. Via de netband sleepte
hij toch de verdiende overwinning in
de wacht. Een knappe prestatie van
deze Randenbroeker….kan hij dit
veau vasthouden tijdens de rest van
het toernooi?
In de HE4 maakte gisteravond de
nummer 1 geplaatst zijn opwachting. Luuk
Lubberding probeerde zijn wedstrijd met het inspelen
al in zijn voordeel te beslechten. Hij
sloeg zo verschrikkelijk hard dat
Maarten ‘Stich’ van Wezenbeek meer
ballen op zijn frame dan in zijn blad
raakte. Frampie Stich won echter wel
de eerste set, aangezien Luuk zijn fore- en backhand had ingeruild voor alleen maar hekhands…helaas voor
Maarten duurde dit echter maar één
setje. In set 2 en 3 stelde Luuk orde
op zaken en won met 4-6 6-2 6-0.
Yellan
‘ouwe
campingtennisser’
Boendermaker was gisteren voordat
hij begon aan zijn wedstrijd al direct
een belangrijke outsider voor de titel
in de HE3. Afgelopen zondag won hij
namelijk in de finale van de HE3 in
Leusden van Mark Riebel. Hij was wel
zwaar teleurgesteld in ons toernooi en
vooral in de aankleding.‘He man, waar
is die caravan??’, sorry Yellan we
hebben hem niet meer. Gelukkig stelde zijn moeder
voor om haar caravan hier neer te
zetten….oh ja Yellan heeft ook nog
getennist, hij won
6-3 6-1 van Frank
Verheijen.
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Voor Sjakko ‘ouwe
duwboot’
Oskam
en Mark Eeeeevers
viel het doek al in
de eerste ronde
van de HD5 tegen
Henry
Commandeur en Jasper van
Empelen. Voor deze wedstrijd was er
zelfs vraag voor kaarten uit het buitenland, lees meer daarover op de volgende pagina. Duwboot en duwboot
kregen de bal echter niet over de servicelijn en waren uiteindelijk behoorlijk
kansloos tegen de twee geslepen
vossen, 6-4 6-2.
En ook onze knuffelbeer, ons oogappeltje en de eeuwige charmeur Hartus
Bloembergen maakte gisteren zijn
opwachting. Hoe hij het doet, doet ie
het, maar hij heeft het weer voor elkaar om met een charmante dame te
mixen. Weet je wat hij zou moeten
doen……..hij zou een relatiebemiddelingsbureau moeten beginnen. Hij
trekt ieder jaar weer een nieuw vat
met leuke dames open. Als er nog
mannen op zoek zijn leuke dames,
bel Bart: 0651288767! Dit keer was
het Jorike Kronenberg, en samen
vormden ze ook op
de baan een leuk
setje. Ze verloren
alleen wel in de
GD6 van Maarten
Belger en Marjolie van Essen. Het
schijnt dat Bart volgend jaar toch
maar een partner neemt waar hij zijn
ogen wel van af kan houden. Misschien een singletje of een herendubbel Bart?
“Long” John van Gent speelde in zijn
wedstrijd in de HE7 tegen Leon ‘naar
eigen zeggen vroeger B1 speler’ Corba. John was zo ontzettende zenuwachtig voor zijn wedstrijd dat hij zijn
blaas niet meer onder controle had en
hij de wc in het clubhuis niet meer
redde. Als morgen de bosjes allemaal
dood zijn bij het oefenhok dan weten
we je te vinden….nou ja we hopen je
te vinden, want John zie je toch redelijk snel over het hoofd.

Het ORT door de ogen van…… Gerard
5 en een half jaar geleden werd ik gebeld door toenmalig toernooidirecteur Jerry Tuhusula of ik de commissie van het ORT wilde
‘versterken’. Ik twijfelde geen moment en ben meteen met volle
overgave aan deze klus begonnen. De jaren daarvoor was ik al fanatiek deelnemer en bleef ik al wel eens iets te lang hangen op een
feestavond tijdens de week. In de jaren dat ik deelnam was het
voor mij al duidelijk dat er een aparte en erg leuke sfeer hing binnen de commissie. Tijdens het jubileum van het ORT twee jaar later besloten Jerry en de rest van de toenmalige commissie er mee
te stoppen. Ondanks de vele geweldige jaren was het genoeg geweest voor hen… begrijpelijk!
Toch ben ik vereerd nog twee jaar met deze groep geweldige vrijwilligers en mensen in de commissie gezeten te hebben. Oh wat
heb ik gelachen om de toenmalige commissieleden. In die twee
jaar heb ik alle traditionele grappen binnen de commissie meerdere
malen meegekregen en elke keer was het weer lachen. ‘Ik heb een
broertje dood aan fietsen’ en ‘meneer de Haas’ zijn meerdere malen voorbij gekomen. Om twee anekdotes naar voren te halen van
die jaren die mij nog op het netvlies geschreven staan: ‘Wijnand
Bakker die een kabouteract opvoert met een zelfgemaakte puntmuts en commissieleden Milo en Jerry op de grond krijgt van het
lachen op een regenachtige dag waarbij de hal het speelterrein
was.’ En Wendy van Empelen die een ‘boezem act’ opvoert terwijl
ik met een dienblad vol koffie en fris de trap af kom lopen en dit
vervolgens bijna over mijzelf heen gooi. Oké nog eentje dan: op
een gegeven moment werd er een deel van het park afgezet met
rood/wit lint. Eén van de commissieleden ging in het midden liggen
en deed zicht voor als een dood vogeltje. Vervolgens kwam een
ander commissielid foto’s maken van het vogeltje.
Nu zie ik u denken, ik begrijp helemaal niet wat hier nou leuk aan
is… en dat is het nou precies. Je had erbij moeten zijn, zeggen ze
dan altijd…
De commissie die gestopt is tijdens het jubileum liet een bijna onmogelijk taak achter voor de nieuwe commissie waar ik ook nu nog
onderdeel van uit maak. Zij hadden het toernooi tot een dusdanig
hoog niveau doen stijgen, dat het op hetzelfde niveau houden van
het toernooi al een prestatie zou zijn. Toch ben ik van mening dat
wij dit met de nieuwe commissie de afgelopen jaren voor elkaar
hebben gekregen. Er staat een reuze goed toernooi waar ik trots op
ben en de mede commissiegenoten met mij denk ik.
Nu het huidige commissieteam zo goed op elkaar ingespeeld is dat
de meeste zaken vanzelf gaan, is er ook binnen de commissie tijd
genoeg voor een grap hier en daar en gezelligheid met de deelnemers. Deze gezelligheid maakt het toernooi tot een uniek iets naar
mijn mening in de regio. Er zijn genoeg gezellige toernooien, maar
nergens is het zo gezellig als op Randenbroek. Of ben ik nu niet
helemaal objectief?!
De strekking van dit verhaal is echter wel dat je commissiewerk als
dit (want ja, na een week ben je echt helemaal naar de klote, excuse my language) alleen maar lange tijd kan volhouden wanneer er
tijdens de week ook plaats is voor gezelligheid en goede grappen.
Dit is en blijft de drijfveer voor de commissie. Wanneer de gezelligheid wegvalt, zal ook de commissie ermee ophouden, dat kan ik u
op een briefje geven. Zonder de gezellige deelnemers elk jaar zal
het dus niets zijn! Blijf dus de komende jaren ook nog allemaal
meedoen. Dan blijven wij het ook doen… Ik in ieder geval wel…!
Ingezonden stukken/interview
Gisteren hebben wij voor het interview maar een keer iemand over
laten vliegen uit het buitenland. Uit Frankrijk deze keer … Milo van
Boeijen, die 12 jaar commissiewerk binnen het ORT heeft gedaan
was gisteren voor een dagje op het park van Randenbroek. Hij had
een aantal leuke verhalen over het toernooi van vroeger en het
toernooi van nu. Hij vond dat in vergelijking met vroeger de deelnemers een stuk jonger waren over het algemeen, maar dat het ni-

veau van de deelnemers en dus het niveau van het tennis in het algemeen
een stuk hoger lag. Hij kende alleen
helemaal niemand meer…
Daarnaast vond hij het toernooitennis
wel wat minder persoonlijk dan vroeger. Er was niet meer die grote groep tennissers van
verschillende clubs die elk toernooi weer terugkwam
en elkaar weer opzocht. Er was minder groepsgevoel
binnen het tennis. Dit zou wel te maken hebben met
de individualisering van de samenleving (waar hij deze zin vandaan haalde is voor ons ook een raadsel),
zo vertelde Milo.
Wat Milo het meest was bijgebleven van het ORT is
het A-toernooi. Dit was een week lang van 9 uur ’s
ochtends tot 12 uur ’s avonds, doodvermoeiend, oergezellig . Leuke deelnemers, vooral de A-spelers die
overdag speelden en ’s avonds een feestje kwamen
vieren.
De sfeer op Randenbroek is nog steeds hetzelfde vertelde Milo na enkele jaren niet meer op het park te
zijn geweest. Dat was ook de kracht van de club en
het toernooi en dat moest ook zo blijven vond hij. Als
hij weer terug naar Nederland kwam, zou hij weer
komen tennissen bij Randenbroek, zijn cluppie!
Hij had nog één advies voor het toernooi van dit jaar
en dan speciaal voor het thema: die muziek kan echt
niet…………!!!!!!

Wist u dat….
… Kelly Schäfer de commissie op maandag in de
toernooiweek belde met de volgende mededeling: ‘ik
ben mij vergeten in te schrijven voor jullie toernooi.
Kan ik nog meedoen?’
Kelly, hoe lang speel je nu al toernooitjes???!!!
… Tom Rattink nog weinig camouflage in zijn slagen
heeft en daarom de planten op de baan gebruikt om
zijn slagen te camoufleren…
….commissieleden Sebastiaan Burgstede en Sander
Jansen zo’n gezellige openingsavond hebben gehad
dat ze er nu nog niet zijn…..als iemand aanwijzingen
heeft over hun verblijfplaats dan horen wij het graag!
…Yorin van Keken de bal daarom niet zag aankomen
en daar zo van onderste boven was dat hij het verschil tussen planten en bomen niet meer zag…..wat
een … bomen was namelijk zijn reactie…toch jammer
dat hij in de derde klas biologie heeft laten vielen!
…John Heijmeskamp aan Sam ‘de escortman’ vroeg
of hij wel een potje vaseline bij zich had op het moment dat Sam hen naar de baan escorteerde.
…de val van Aad Mess gisteravond laat op baan 2
niet alleen een gat in baan 2 heeft achtergelaten.
Vandaag bleek dat Aad ook zijn ribben heeft gekneusd. Hij doet echt alles voor de kijkcijfers, maar
zijn showduik is op zijn leeftijd misschien niet meer zo
heel verstandig.
…de zaken bij Cafetaria van Empelen wel heel goed
gaan sinds zij sponsor zijn van het ORT. Er is zelfs
budget voor een heus spandoek. Ed en Martha schijnen eind van de week de balans van deze week op te
maken en alvast de marketing activiteiten voor 2010
te bespreken. Wij hebben goede hoop dat zij ons
trouw blijven!!!

UITSLAGEN MAANDAG 22 JUNI
15:00

DE3
HE5

Diane Schäfer
Walter Varenkamp

-

Caitlin Visser
Rutger de Zoete

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

16:30

HE4
HE4
DE7 17+

Franklin Stoker
Mark Buitenkamp
Marjorie Bakker

-

Sander de Kleuver
Xander van As
Annemieke Smit

6-3 6-4
2-0 opg.
6-4 6-3

16:45

DE5
HD5

-

Maartje van den Berg
Sam Brundel
Tom Rattink
Martijn Essaijan

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

HE6

Evelien Schrijner
Simon Burema
Yorin van Keken
Joost Gille

18:00

DE3
HE6

Anne Vijfhuize
Wilco van Gangelen

-

Yvette Schaap
Berend Reeskamp

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

18:15

DE3
HE3
HE5

Carlijn Prinsze
Arna Epping
Jesse van Keken

-

Hannah van Veen
Rens Kok
Thiemo Zeeman

6-0 6-2
6-1 6-1
7-6 7-5

19:30

HE4
HD5

Luuk Lubberding
Henry Commandeur
Jasper van Empelen
Ed de Ruyter

-

Maarten van Wezenbeek
Mark Evers
Jacco Oskam
Andre Masteling

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

HE7 17+

6-2 6-3

6-1 6-0

19.45

HE3
DE4
HD7 17+

Frank Verheijen
Dorith van Pell
John Heijmeskamp
Ed Steenbeek

-

Yellan Boendemaker
Tessa Hanken
Martijn de Grunt
Lucas Schiffeleers

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

21:00

HE3
GD6

-

Bjorn Klaassen
Jorike Kronenberg
Bart Bloembergen
Betty Hakkert

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

DE7 17+

Rolf Alblas
Marjolie van Essen
Maarten Belgers
Petra van Oostveen

6-1 6-3

HE6
HE7 17+
HE7 17+

Jan-Jaap Zijlstra
Leon Corba
Aad Mess

-

Darco Cezveciyan
John van Gent
Gerard van Hoeyen

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

21:15

Ergens eten deze week?
Op het terras is de hele week lekker eten te verkrijgen zijn. Heeft u dus zin in een lekker
tussendoortje dan weet u nu waar u moet zijn! De mannen van de catering maken allerlei
lekkere versnaperingen voor u klaar! U kunt er bovendien loten krijgen voor de loterij van
vrijdagavond.

DAGPLANNING DINSDAG 23 JUNI
15:00

DE3
HE5

Nynke Boonstra
David van Ark

-

Suzan Bosman
Yoeri Terschegget

16:30

HE3
HE4
HE5

Mike Vink
Guido Boumann
Nils van Putten

-

Gert-Jan van de Vorsten
Joël van Ark
Simon Burema

16:45

HE5
HE5
HE5

Rodi Béthe
Ingmar van Dongen
Rutger Smitshuijzen

-

Sebastiaan Flohr
Yannick Methorst
Walter Varenkamp

18:00

GD3

Kim Knobbe
Matthijs van Bruggen
Hester de Wilde
Jennie Mast
Bea van der Velde

-

Manon Spoelder
Jesper Spoelder
Renee Ijzerman
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld

Arno Epping
Yellan Boendemaker
Sjoerd Elzinga
Louise Filius

-

Mark Riebel
Gerben Leent
Leent Varkenvisser
Belinda v/d Heiden

DE5
DD7 17+
18:15

HE3
HD3
DE7 17+

19:30

HE5
HE6
HD6

Martijn Meeuwis
Marco Schouten
Peter van Gangelen
Wilco van Gangelen

-

Marc Reedijk
Ali Moghaddasian
Hans Vial
Casper Workamp

19.45

HE4
HE5
HE6

Luuk Lubberding
Patrick van Houten
Albert-Jan Abbing

-

Vito Vrugteveen
Rick Oostveen
Stefan Bieckmann

21:00

DD3

Helma Leeuwen
Anouk Wissink
Gerard van Putten
Roos Birza
Martha van Empelen

-

Rachel Brobbel
Yvette Schaap
Ronald Lijklema
Suzanne Beugelaar
Silvia Groen

Dennis Kockx
Romy Smeeing
Andre Masteling
Erik Masteling

-

Winnaar 16:30
Hannah van Veen
Frank Vehof
Rogier Vermorken

HE7 17+
DD7 17+
21:15

HE3
DE4
HD7 17+

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 en het eettentje met het motto:
‘een broodje en een lootje’!!
Eén lootje voor 1,50 en 10 lootjes voor 10 euro.

