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Politiecontrole…!!!!!!
Gistermiddag werd de commissie opgeschrikt door een grote politiebus op
de
parkeerplaats.
Zouden ze eindelijk
de Randenbroekse
maffia oprollen? Gelukkig was het niets
van dit, want er werd
een
plaatselijke
brommercontrole gehouden. Maar
goed dat Peter van Empelen, Marcel
Faas en hun leuke brommerclubje pas
later op de dag ons park bezochten.
Een tip voor de politie, ga eens een
keertje langs bij voetbalclub VOP in
Vathorst, daar zijn de Hells Angels
niks bij. De controle leverde enig
spektakel op de parkeerplaats op, zoals te zien op de foto. Er waren meer
toeschouwers op de parkeerplaats
aanwezig dan bij de eerste rondes
van de woensdagmiddag.
Om 15:00 vervolgde Walter Varenkamp zijn toernooi in de HE4. Zondag
was hij nog winnaar in de
HE5 op LTV Leusden,
maar vanmiddag moest
hij het toch voor de eerste keer afleggen. Björn
Klaassen was in de HE4 te sterk voor
Walter. Walter liet duidelijk merken
dat hij niet blij was met de lijnen, de
netband, de wind, de zon, de netpalen, de scheidsrechtersstoel, de windvangers, de bankjes, de watertonnen,
de planten op de baan, het hek, het
gravel, zijn racket, de tennisballen,
luchtconditie, de luchtvochtigheid, de
buiten temperatuur en natuurlijk zichzelf!!! Mogelijk kan Walter in de HE5
wel hoge ogen gooien als deze factoren tenminste in zijn voordeel werken.
Als redactie zijn we natuurlijk altijd uitermate objectief, maar ook wij hebben natuurlijk onze voorkeuren. Zo
hebben wij bijna iedere dag geschreven over Rick Oostveen. Alle superlatieven kwamen langs gevlogen, het
was voor ons slechts een kwestie van
tijd voordat hij de titel in de HE5 in de
wacht zou slepen. Maar hij kon het
gisteravond niet waarmaken. Was de
druk te hoog, of zijn tegenstander,
Polle Westbroek, te goed?
Aanvankelijk leek er niets
aan de hand, setje en 4-1
voor maar toen gebeurde
er iets in het hoofd van
Rick. Zag hij zichzelf al

stiekem a.s. zondag de blanco cheque in ontvangst nemen, was hij in
gedachte al met Yolanthe in een parkeergarage, of zou hij denken aan de
super hoofdprijs van de loterij (een
keertje vrijspelen met Gert-Jan vd
Vorsten)? Wie het weet mag het zeggen, wij vinden het jammer dat hij er
uit ligt, maar Polle heeft het absoluut
verdiend. Het werd 1-6 6-4 6-2 voor
Polle.
En nu is het tijd om na al die jaren wat
terug te doen voor mijn moeder. Moederdag vergeten, nooit eens vragen
hoe het met haar gaat, nooit een
spontaan bloemetje en het belangrijkste nooit interesse in haar tennis! Nou
mijn moeder, Caroline Nieuwland,
heeft gister gemixed
met Ton vd Brink en ze
hebben
gewonnen.
Jeetje mam wat was jij
verschrikkelijk goed, ik
ben echt enorm trots, ik
word er zelfs een beetje
emotioneel van. Ik heb,
omdat je dat zo leuk
vindt, een foto bijgevoegd zodat iedereen je kan herkenen, leuk he?! Zaterdag speel je de
halve finale, ik kan niet wachten!!
Het volgende stukje is speciaal voor
Kirsten Bekkering. Madame Bekkering was
zwaar teleurgesteld dat
ze nog niet met een foto in het blaadje had
gestaan. Kirsten bij deze, jammer dat je verloor en tot vrijdag op
onze feestavond.
En dan willen wij graag nog wat
schrijven over Hartus en Bloemie
Bloembergen, maar we hebben niks
leuks te vertellen. Ze zijn afgelopen
jaar naar Pink Pop gegaan en gaan
volgend jaar weer. Veel plezier….Oh
ja ze wonnen erg makkelijk van Olaf
Kuyper en Sander van den Berg!
In de ronde van 18.15 uur was het
jong tegen oud, fris tegen afgedankt
en versleten, ambitieus versus het
lekker een avondje op de bank zitten
syndroom, Gert-Jan
vd Vorsten tegen
Ingmar Kolbrink, oftewel Yorin van Keken tegen Stefan
Bieckmann. Stefan
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‘Stevie Wonder (met z’n zonnebril)’
Bieckmann is net de nieuwe voorzitter
TC zondag bij Randenbroek geworden, en daar liggen duidelijk meer zijn
kwaliteiten dan op de tennisbaan.
Want er af gaan tegen een guppy en
dan de wind de schuld geven, tja
Steef die smoes kennen we. Toch
had Stefan zeker kansen en had hij
eigenlijk de eerste set moeten pakken. In de tweede set was Yorin op de
belangrijke momenten de koelste van
de twee en won met 7-6 6-1.
Om 19.30 uur betrad de op papier
sterkste dame van dit
toernooi ons park. Tamara Mol heeft als titelverdedigster vorig jaar
de harten van de commissie gestolen. Zelfs
de kabouter die sinds
gister bij de keet staat
begon naar haar te fluiten. Ze pakte ook zacht
fluitend de overwinning
tegen Carlijn Prinsze,
het werd 6-2 6-2.
Gister hadden we dan ook voor het
eerst deze week een partij die na
middernacht eindigde. De eer was
weggelegd voor onze clubiconen Dario en Ali (met allebei een lastige achternaam) en Michael Balvers en
Jordy
Knopper.
Het leek wel een
damesdubbel, hoge ballen over en
weer, een niet te
volgen scoreverloop
en
onnavolgbare
volleys….Balvers en Knopper wonnen
uiteindelijk met 4-6 6-1 7-5.

Bedankjes!!!
De volgende mensen willen wij bedanken:
• Dagmar Bakker voor de chocolaatjes!
• Piet Rijkeboer voor drie avonden
vlekkeloze bardienst!
• Louise Filius voor de heerlijke
aardbeientaart.
• Ans van Putten voor de grote bak
met drop.
• Hans Vrugteveen voor de
lekkere taart
• Bart Bloembergen voor het
krat bier en de wijn.

Het ORT door de ogen van…… Bianca
Pff oké, daar zit ik dan!! Vragen ze aan mij om
een stukje te schrijven en als iemand daar slecht
in is…. ja,ja, dan ben ik het wel. Maar ja om hetzelfde gezeur als Sam had gisteren te voorkomen zit ik nu braaf om 19.19 uur ontzettend
hard mijn best te doen iets te schrijven wat deze
week nog niet gezegd is. Ik dacht ik begin maar
vroeg dan kan ik de rest van de avond nog blijven nadenken als er op dit moment niet iets
zinnigs uit mijn (mooie) vingertjes komt. Maar
oké daar gaan we dan: Mijn kijk op het ORT!
Voor mij is het ORT waarschijnlijk net zoals
de rest van deze hechte groep een ontzettend leuke, gezellige, gekke, drukke, hectische maar fantastische week. Verder is het voor mij in het begin van de week ook ontzettend
aanpassen. Ha, ha, voor degene die mij kennen, jullie weten
allemaal voor ‘deze’ prinses op de erwt is alleen het beste
goed genoeg. En als je dan tussen deze groep jongens terecht komt weet je in het begin niet wat je meemaakt. De
ene scheet nog harder dan de ander, al dan niet te spreken
over die boeren…. Sam ik citeer jou als ik zeg die lucht is
echt niet normaal. Op die momenten ben ik zooo blij met
mijn planmaatje Channie. Kijk op hun beurt zullen ze zeggen
Bianc, moet dat nou dat gezeur over dat beestje in je drinken, en die graatjes in je vis. Net zoals dat potje nagellak,
die 2 tassen kleding (want je weet maar nooit), die stijltang
en al dat getut in de keet. Maar hé That’s me!!!! En zoals ik
voor jullie een heel speciaal plekje in mijn hart heb gereserveerd hoop ik (en weet ik stiekem eigenlijk ook wel zeker)
dat jullie dat voor mij ook hebben. Verder ben ik ontzettend
trots op ons als commissie en wil ik dit met jullie nog erg
lang blijven doen: Sander met zijn droge opmerkingen, Robert met zijn lekkere knuffels, Bas die met 1 raak woord
meer zegt dan ik met 1000, Channie ik blijf op zoek naar de
perfecte man voor jou, groetjes Pimmie die het hele park
over stuitert, Sam die Robert de hele dag afzeikt, Pascal de
drijvende kracht achter ons allemaal, Ingmar die echt te
traag is en natuurlijk mijn vriendje Geer en zijn mooie dagblad. Ik zou dit voor geen goud willen missen!!

Onze tent is top…
Ze zijn niet te missen als je
het park op komt en voor
ons als commissie nu al
onmisbaar. Onze chefkoks doen zo ontzettend
goed werk, ze zijn er ’s
middags als één van de
eerste en gaan vaak als
één van de laatste weer weg. Inkopen doen, lootjes verkopen en heerlijke broodjes maken. Mannen we zijn jullie ontzettend dankbaar!!!

Wist u dat….
… wij Pim Schijven als commissielid hebben gevraagd,
omdat hij altijd zijn eigen baan wilde slepen als hij had verloren!

… Stefan Bieckmann dit jaar de eerste was die
dit geintje ook flikte. Stefan reserveer week 26
maar alvast in je agenda voor volgend jaar!
… er twee dingen zijn die Ed niet leuk vindt aan
Martha: het eerste punt zijn haar korte tanden!
Het tweede punt wilde Martha niet vertellen…
hierover later meer…
…jaja we hebben inside information vanuit het
Van Empelen kamp, Ed vindt namelijk het koopjesjagen van de kaassoufflé prinses echt verschrikkelijk irritant. ‘Dan komt ze thuis met 15
verschillende tassen, terwijl ze maar 20 euro
van me mee gekregen had’. Elke koopjeshoek
moet uitgeplozen worden, Ed noemt het gewoon
een obsessie. Zo zie je maar dat zelfs deze tortelduifjes hun irritaties hebben. Morgen komen
we terug met de irritaties van Martha, we zijn
benieuwd.
… Sam de haring en kibbeling inmiddels niet
meer kan aanslepen, zoveel vraag is er naar!
…’Long’ John van Gent een echte trendsetter is,
zijn wildplas avontuur werd gisteravond gekopieerd door ‘je m’appelle’ Michel la Belle en Michael Chang.
….Rogier van ’t Klooster en Robin Saers nog
steeds de bal aan het zoeken zijn die Gert-Jan
Wijdenes als return sloeg. Zo verschrikkelijk hard….
…Hans en Tineke wel heel intiem
zijn, zie deze foto: zoek de volgende
keer even een parkeergarage op
mensen!
…Zelfs de moeder van Ydo twijfelde
aan de geruchten rondom het Texel
toernooi…is er echt niks gebeurd?

Casinoavond
En terugkerend evenement op ons toernooi en
zoals gisteren weer bleek, nog altijd even populair. De mensen zaten drie rijen dik achter de
blackjack tafel. Hier een korte sfeerimpressie!

UITSLAGEN WOENSDAG 24 JUNI
15:00

HE4
DE5
HD5

Walter Varenkamp
Charlotte Kuijer
Casper Gerth
Tycho Gerth

-

Bjorn Klaassen
Rachel Deurloo
Mathijs van London
Sjoerd Veenma

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

16:30

DE4
HE6

Yentl Methorst
Joran Béthe

-

Marjolein Kramer
Joost Gille

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

16:45

DE4
DD7 17+

Anne Mooij
Marion van Hattum
Babette de Koning

-

Tessa Hanken
Kirsten Bekkering
Betty Venhorst

7-6 6-1
6-1 7-6

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

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

18:15

HE6
DD6

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

-

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

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

GD7 17+

6-3 4-6 7-5

19:30

DE3
HE5
HD6

Tamara Mol
Rick Oostveen
Bart Bloembergen
Marco Bloembergen

-

Carlijn Prinsze
Polle Westbroek
Sander van den Berg
Olaf Kuyper

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

19.45

DE4
HD5

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

-

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

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

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

-

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

3-5 opg.

Ydo Bruinsma
Jordy Kamerling
Eelco van Veelen
Darco Cezveciyan
Ali Moghaddasian

-

Joris Onverwagt
Sebastiaan Flohr
Frank Verheijen
Michael Balvers
Jordy Knopper

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

HD5
21:00

DD7 17+
HD7 17+
HD7 17+

21:15

HE3
HD3
HD6

6-1 6-1

6-0 6-3
6-3 7-5

4-6 6-1 7-5

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 DONDERDAG 25 JUNI
15:00

HD3
HE4
HE5

Ydo Bruinsma
Ruud van Gemert
Casper Gerth
Walter Varenkamp

-

Mark Riebel
Bart Verhoeff
Mark Buitenkamp
Martin Stegehuis

16:30

DE5
HE6

Carmen Collignon
Joran Béthe

-

Priscilla van Korlaar
Berend Reeskamp

18:00

DE3
HD6

Nynke Boonstra
Richard Hagenaar
Leo Nieuwenhuis
Lia Everhardus
Ans van Putten

-

Anouk Wissink
Peter van Gangelen
Wilco van Gangelen
Wendy de Jager
Erna de Vaal

HE6

Franklin Stoker
Simon Burema
Yorin van Keken
Jan-Jaap Zijlstra

-

Bjorn Klaassen
Bas Brobbel
Rob Gasseling
Ali Moghaddasian

19:30

DE5
HE5
HE7 17+

Hester de Wilde
Brian v/d Heuvel
Gerard van Putten

-

Yentl Methorst
Marc Reedijk
John van Gent

19.45

HD4

Daan Dijkema
Daniel Willemsen
Cees van Duuren
Ruud Schoordijk

-

Gerben Sakkers
Sven v/d Werff
Gerard van Hoeyen
Cees Spoelder

DD7 17+
18:15

HE4
HD5

HE7 17+
HE7 17+
21:00

DE3
HE4
GD4

Yvette Schaap
Thomas Heeneman
Nuria Boot
Arne de Jong

-

Elleke Brolman
Arnoud Kramer
Kim Vrugteveen
Vito Vrugteveen

21:15

HD3

Daniel Burgers
Bas Zaunbrecher
Reggy Drege
Eugene Kepel
Marina Zijderveld
Suzanne Beugelaar
Silvia Groen

-

Brent van Dorssen
Mark v/d Hoek
Jan Roorders
Simon Tijmensen
Sandra Groenewoud
Louise Filius
Gerry van Sleen

HD6
DE7 17+
DD7 17+

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.

