Redactie: Gerard & Robert

Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2009

So far… so good…!!!!!!
De dinsdag op het Telman & van
Leeuwen Open 2009 begon erg rustig. Het was geweldig weer, er waren
twee partijen om 15.00, de commissie
was weer lekker uitgerust, allemaal
ingrediënten voor een succesvolle
dag van een tot nu toe succesvolle
week.
In de vroege ronden
doordeweeks komen
altijd veel Randenbroekse talenten in actie. Zo ook gisteren.
In de ronde van 15:00
was het Suzan ‘zit je haar goed?’
Bosman. Ze moest het opnemen tegen Nynke Boonstra.
Dan hadden we nog een opvallende
verschijning in de ronde van 15.00
uur. Namelijk Gert-Jan vd Vorsten. Bij
zijn inschrijving dachten we toch echt
dat hij een foutje maakte door zich in
de 3 in te schrijven, maar deze man
maakt geen grappen. Hij is sportinstructeur en loopt over van ambitie.
Geen uitdaging is te groot voor deze
man, hij heeft de Mount Everest beklommen, is wereldkampioen dressuur, heeft in zijn jeugd de wereld 4
keer rond gevaren in een roeiboot,
heeft Mohammed Ali uitgedaagd en
heeft zich het afgelopen jaar voor the
X-factor, So you think you can dance
en Fear Factor opgegeven. En nu
was het dan eindelijk tijd voor de
grootste uitdaging tot nu toe. De HE3
op het ORT. Met een actuele speelsterkte van 5,25 in de single en 7,3 in
de dubbel betrad hij de baan. En geheel tegen alle verwachting in verloor
hij van Mike Vink. Volgend jaar moeten we wel een A-toernooi organiseren om Gert-Jan weer naar ons park
te lokken.
Een ronde later waren het Rody
Béthe en Simon Burema die als Randenbroekse talenten de baan op gingen. Beide hadden bekende tegenstanders, die in het
dagblad al een
paar keer naar voren zijn gekomen.
Simon nam het op
tegen teamgenoot
‘Pilsje van Nutten’.
Nils stond de hele wedstrijd achter en
probeerde daarom elke keer het scorebord in zijn voordeel te draaien tijdens de wissels van baanhelft. Aan
het eind van de wedstrijd had Nils

eindelijk door waarom hij die wedstrijd
nou niet kon winnen. Het scoreboard
op baan 1 zit namelijk vast en kan niet
draaien Nils! Mogelijk beter om je op
het spel te concentreren ‘Pilsje’! Simon won de wedstrijd namelijk vrij
gemakkelijk met 6-1 6-2.
Rody nam het op tegen Basje ‘hele
zinnen maken’ Flohr. Rody en Bas
hadden ook al competitie tegen elkaar
gespeeld in het voorjaar en de commissie verwachtte daarom een spannende strijd. Het talent van Rody
kwam echter al snel bovendrijven en
Bas was geen partij voor Rody. Met 6bam 6-tik kon Basje met zijn zieltje
onder zijn arm weer terug naar zijn
stamkroeg.
De ronde van 18:00/18:15 was er één
van veel 3-partijen. Een HE, een HD
en een GD stonden op het programma. Er stonden drie clubgenoten op
de baan, namelijk Yellan ‘zelfs op de
camping kan je geen toernooitje winnen’ Boendemaker, Mark ‘ik sla mijn
eerste service van de wedstrijd altijd
scherp naar buiten’ Riebel en Sjoerd
Elzinga. De heren spelen op een
goed niveau op hun club Soestdijk en
hadden dan ook geen enkele moeite
in hun eerste ronde. Mark was binnen
het uur klaar met Arno Epping, het
werd uiteindelijk 6-2 6-2.
Een
lekkere
start voor hem
op weg naar
de prolongatie
van zijn titel op
ons toernooi.
Een van de tegenstanders van
Yellan en Sjoerd in de dubbel was
Gerben ‘staat leuk joh dat staartje in
je nek’ Sakkers. Sakkers wist al van
tevoren dat hij kansloos was en probeerde het daarom maar op een andere manier. Op een slecht geslagen
korte bal van Sjoerd probeerde hij
dwars door zijn tegenstander Yellan
te slaan. Yellan stond echter niet aan
het net, maar 2 meter achter de baseline!!! Ondanks deze afstand was het
voor Yellan niet mogelijk de bal te
ontwijken. Gerben staat dan ook bekend om zijn mokerslagen! Helaas
voor Gerben stond er niet iedere keer
een tegenstander 3 meter achter de
baseline om geraakt te worden door
zijn hekhands…
Om 19.45 kreeg Vito ‘je weet wel dat
broertje van de super tiebreak kampi-
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oen Joeri’ Vrugteveen
het publiek in zijn wedstrijd tegen Luuk Lubberding enkele malen
op de banken. Met zijn
billetjes bijna in het hek
beet hij zich vast in iedere rally. Als
een ware Duitser gaf hij zich pas over
toen de laatste bal geslagen was. Vito, niet gelijk weer praatjes krijgen,
maar dit was een goede wedstrijd. Als
cadeautje sta je dan eindelijk met je
foto in het dagblad. Luuk blijft beuken
en zit nu al in de kwartfinale.
Wie misschien wel
helemaal niet onder
doet voor Luuk is
Rick Oostveen. Als
redactie hebben we
ons de vorige keer al
verbaasd over deze
jongen en gister hoorden we dat hij
pas een paar jaartjes tennist. Hij
veegde de nummer 1 geplaatst in de
HE5, Hattrick van Pouten, echt van de
baan. Hattrick had dan wel last van
zijn arm, maar anders had hij ook een
hele zware dobber aan Rick gehad.
Wie kan hem nog stoppen op weg
naar de titel in deze categorie?
En daar kwam ze dan, de krokettenkoningin, onze Randenbroekse diva,
de vrouw met eindeloze mogelijkheden, altijd een bij elkaar passend
shirtje + rokje + sokken + schoenen +
onderboek en bovendien
getrouwd
met de aardigste
vent van Randenbroek, miss Martha
van Empelen. Samen met Roos Birza
speelde ze in de DD7 tegen Suzanne
Beugelaar en Silvia Groen. Ondanks
het fabuleuze pakje van ons koninginnetje was ze niet in staat om haar
partij winnend af te sluiten, het werd
6-4 2-6 1-6.
Heel recreatief Randenbroek kwam vervolgens bij elkaar om
hun eigen tennistrainer Dennis Kockx te
zien spelen in zijn
eerste wedstrijd. Nog nooit gaf hij acte
de presence op ons toernooi en ook
na gisteravond heeft hij nog nooit een
game op ons park verloren. Hij stuurde Mike Vink van het welbekende
kastje naar de muur en won overtuigend met 6-bam en 6-bam.

Het ORT door de ogen van…… Sam
Het heeft sommige commissieleden heel wat moeite moeten
kosten, maar eindelijk komt er dan een stukje van mij in het
dagblad. Je moet wel het een en ander ondergaan hier als je
in het dagblad een stukje moet schrijven. Ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen hoe het is als Bertha en Joling de hele dag aan je kop zitten te zeuren. En Joling gaat dan nog
wel, maar Robert ‘Houthaar’ Nieuwland is serieus irritant. De
hele dag hoor je hem zeggen: Sam, is je stukje al af... Sam,
je stukje… Sam, ga even je stukje even schrijven… Sam,…
Dit allemaal elke 2,5 minuut synchroon opnieuw uitgevoerd.
Ik hoor die gast zelfs als hij niet in mijn buurt is. Voor de rest
is het echter een goede kerel ☺.
Nu wil ik jullie mijn kijk op het ORT mededelen. Ik werd in
2007 gevraagd om de commissie te komen versterken en ik
weet nog precies hoe dat ging. Ik werd gebeld door amigo
Pascal en hij vroeg me na een inleidend verhaal of ik het
leuk zou vinden om me bij de commissie te voegen voor het
toernooi van 2008. Ik wist niet wat ik meemaakte! Echt bizar!
In die tijd had ik namelijk een heel andere visie op het verrichten van (vrijwilligers)werk. Mensen die me kennen weten
dat het verrichten van gratis werk in die tijd geen optie was
(eigenlijk nog steeds niet). Tot de dag van vandaag weet ik
niet welke krachten mij overhaalden om in te gaan op het
voorstel.
Na ongeveer negen maanden voorbereiding was het dan
zover: mijn eerste ORT was een feit! Ik voelde dat ik echt
had bijgedragen aan de samenstelling van de commissie.
Afgaand op de reacties van de commissie, deelnemers en
toeschouwers kon ik opmaken dat de inspanningen voor de
website een waardevolle toevoeging waren aan de al zeer
succesvolle organisatie van het toernooi. Negen volle dagen
doorbikkelen op het park…slepen, eten, escorteren, eten,
waterflesjes vullen, eten, socializen, eten, hangen en grapjes
maken, eten,… Zooo, hierna had ik wel even tijd nodig om
bij te komen.
Inmiddels is dit mijn tweede jaar in de commissie. Ontgroening overleefd en status verworven van de ‘established garde’. Ik moet eerlijk bekennen dat het superleuk is
om deel uit te maken van de ORT-gemeenschap. Alles
rond het toernooi maken het moeite waard. Je verricht gratis arbeid, maar je krijgt er de hele dag lol voor terug.

Ingezonden stukken
Onze grote vriend Jos Plompen was op het park en hij wilde best even een stukje schrijven:
“Gisteren kwam ik even sfeer proeven op het ORT. Wow,
wat een warm onthaal! Zoenen en een dikke knuffel van de
meiden, een meer dan stevige handdruk van de gasten, het
voelt echt als weer thuis komen. Ik merk nu pas dat ik m´n
´matties´ heb gemist. Ze hijsen me
meteen in een kobaltblauw shirt van
Telman & van Leeuwen.
En ook de sfeer is weer als vanouds.
Wat is het park fantastisch aangekleed! Stiekem wist ik al wat het thema
was, maar kon me niet voorstellen dat
je er zoiets moois mee kon doen. De
nieuwe keet is trouwens grandioos.

Dat maakt het werk deze week volgens mij nog
leuker dan het altijd al is. De commissie draait
net als vorige jaren weer vol enthousiasme en
met vreselijk veel lol. Dat mis ik nog het meest,
al die ongein.
Gelukkig zie ik dat mijn opvolging dik in orde is.
Pim heeft er toch maar mooi voor gezorgd dat
dit jaar de verdedigers van ons luchtruim ook als
sponsor optreden…
Het hoogtepunt, naast de finaledag, is toch altijd
weer de feestavond op vrijdag. Uiteraard ben ik
er weer bij. Dit keer zelfs met mijn band Zigane.
Het wordt weer gezellig en laat!
Tot dan, Jos.”

The ready position
Als tennistrainer ben je vaak bezig om
mensen goed klaar te laten staan, nou
hier is het ideale voorbeeld, bedankt
Bea. Je hebt erg goed opgelet!

Wist u dat….
… Martha ‘vrouw van sponsor’ van Empelen
zich gisteren wilde melden voor haar wedstrijd in
het clubhuis… bij de bar werd zij verwezen naar
de keet. De commissie hoorde een ´schaterlach´
uit het clubhuis komen en wist voldoende…
… commissielid Bianca laat op de avond het
verschil tussen het mannelijk en vrouwelijk geslacht niet altijd meer even scherp heeft. Anouk
Wissink werd gisteren verwisseld met grote afwezige dit jaar in het HE3 schema Jeroen ‘wat
een kast’ van de Hoek.

Volendammer van de dag….
Wij hadden gisteren een hele speciale gast op het park. U kent hem of
als ‘drie keer tikken’ of als ‘world
peace’ of als ‘we have a blue screen
situation’ of als ‘adios Jos’. Het was
inderdaad oud-commissielid Jos
Plompen. We missen zijn aanwezigheid binnen de commissie enorm,
maar gisteren was hij er toch nog
een dagje. Wij hebben daarvan natuurlijk gebruik gemaakt en hebben
Jos meteen maar omgedoopt tot Volendammer
van de dag. U heeft bovendien zijn ingezonden
stuk gelezen.
U kunt Jos Plompen deze week nog op een ander moment op het park verwachten, namelijk
op vrijdagavond tijdens de feestavond. Hij is
namelijk de gitarist van de band Zigane, die vrijdagavond vanaf 21:30 het park zal voorzien van
muziek op de beruchte feestavond. Wij hebben
gehoord dat Jos met z’n band ook wat speciale
Volendamse muziek heeft ingestudeerd, dus wij
zijn benieuwd!

UITSLAGEN DINSDAG 23 JUNI
15:00

DE3
HE5

Nynke Boonstra
David van Ark

-

Suzan Bosman
Yoeri Terschegget

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

16:30

HE3
HE4
HE5

Mike Vink
Guido Boumann
Nils van Putten

-

Gert-Jan van de Vorsten
Joël van Ark
Simon Burema

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

16:45

HE5
HE5
HE5

Rodi Béthe
Ingmar van Dongen Rutger Smitshuijzen
-

Sebastiaan Flohr
Yannick Methorst
Walter Varenkamp

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

18:00

GD3

Kim Knobbe
Matthijs van BruggenHester de Wilde
Jennie Mast
Bea van der Velde
-

Manon Spoelder
Jesper Spoelder
Renee Ijzerman
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld

7-5 6-4

Arno Epping
Yellan Boendemaker
Sjoerd Elzinga
Louise Filius

-

Mark Riebel
Gerben Sakkers
Leent Varkenvisser
Belinda v/d Heiden

6-2 6-2
6-2 6-2

DE5
DD7 17+
18:15

HE3
HD3
DE7 17+

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

6-4 6-2

19:30

HE5
HE6
HD6

Martijn Meeuwis
Marco Schouten
Peter van Gangelen
Wilco van Gangelen

-

Marc Reedijk
Ali Moghaddasian
Hans Vial
Casper Workamp

4-6 6-0 6-3
6-1 6-4
0-6 6-4 6-4

19.45

HE4
HE5
HE6

Luuk Lubberding
Patrick van Houten
Albert-Jan Abbing

-

Vito Vrugteveen
Rick Oostveen
Stefan Bieckmann

7-6 6-4
6-1 3-1 opg.
6-0 6-3

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

6-2 7-5

Dennis Kockx
Romy Smeeing
Andre Masteling
Erik Masteling

-

Mike Vink
Hannah van Veen
Frank Vehof
Rogier Vermorken

HE7 17+
DD7 17+
21:15

HE3
DE4
HD7 17+

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

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.

DAGPLANNING WOENSDAG 24 JUNI
15:00

HE4
DE5
HD5

Walter Varenkamp
Charlotte Kuijer
Casper Gerth
Gerth Tycho

-

Bjorn Klaassen
Rachel Deurloo
Mathijs van London
Sjoerd Veenma

16:30

DE4
HE6

Yentl Methorst
Joran Béthe

-

Marjolein Kramer
Joost Gille

16:45

DE4
DD7 17+

Anne Mooij
Marion van Hattum
Babette de Koning

-

Tessa Hanken
Kirsten Bekkering
Betty Venhorst

18:00

HE5
HE6
HD7 17+

Bart Oosterhoff
Frans van Ham
Joost van Aller
Dennis van Eijden

-

Ingmar van Dongen
Robbert Ooms
Andre Gijtenbeek
Koos Venema

18:15

HE6
DD6

Yorin van Keken
Alida van Buuren
Famke Stegenga
Caroline Nieuwland-Snel
Ton van de Brink

-

Stefan Bieckmann
Marjorie Bakker
Sandra Groenewoud
Janneke van Nieuwenhoven
Gijs van Nieuwenhoven

GD7 17+
19:30

DE3
HE5
HD6

Tamaro Mol
Rick Oostveen
Bart Bloembergen
Marco Bloembergen

-

Carlijn Prinsze
Polle Westbroek
Sander van den Berg
Olaf Kuyper

19.45

DE4
HD5

Romy Smeeing
Michel Le Belle
Nils van Putten
Victor Heukensfeldt Jansen
Rene van Zenderen

-

Susan Bosman
Erik Bijl
Manfred Chang
Ingmar van Dongen
Jesse van Keken

Lia Everhardus
Ans van Putten
Rogier van ’t Klooster
Robin Saers
Erik Masteling
Andre Masteling

-

Ilonka Jörg
Charlotte Slangen
Herman Oskam
Gertjan Wijdenes
Ruben Bosboom
Jeroen v/d Hoogenband

Ydo Bruinsma
Jordy Kamerling
Eelco van Veelen
Darco Cezveciyan
Ali Moghaddasian

-

Joris Onverwagt
Sebastiaan Flohr
Frank Verheijen
Michael Balvers
Jordy Knopper

HD5
21:00

DD7 17+
HD7 17+
HD7 17+

21:15

HE3
HD3
HD6

Ergens eten deze week?
Op het terras is de hele week lekker eten te verkrijgen. 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.

