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Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2009

De ultieme krachtmetingen…
Welkom op de finaledag van het Telman & Van Leeuwen Open. In dit
dagblad zullen we terugkijken op de
afgelopen week en ook vooruitblikken
op de wedstrijden van vandaag.
Wij kunnen met recht zeggen dat we
weer een fantastische week achter de
rug hebben. In vele opzichten zijn we
er weer in geslaagd om onszelf te
verbeteren. En dat blijft voor ons ieder
jaar de grootste uitdaging. Wij rusten
nooit op onze lauweren, niet tijdens
de week, maar ook niet in de voorbereiding. Dus als er nog dingen zijn die
u als speler of als toeschouwer zijn
opgevallen, zowel positief als negatief
dan horen wij dat erg graag!

Bedankt!
Voordat wij verder gaan, willen we
beginnen om al die fantastische mensen te bedanken die ons deze week
geholpen hebben. Om te beginnen
natuurlijk onze super koks (Jerry
Tuhusula, Hans Vrugteveen, Ronald
Vrugteveen en Aart Hagebeuk). De
mannen hebben iedere dag urenlang
staan bakken en deden dat helemaal
op hun eigen manier. Zij hebben een
sfeer gecreëerd op ons park waar we
ontzettend blij mee zijn, volgend jaar
weer! Dan hebben jullie dit jaar op het
park onze eigen Joop van Tellingen
zien rondlopen. Hij was er al bij de
eerste partijen en ging pas weg als de
laatste was afgelopen. Bert Vrugteveen, bedankt voor dit jaar en ook jou
zouden we volgend jaar graag weer in
dezelfde rol terug zien. Ook gaat een
speciaal woord van dank uit naar Tineke Hagebeuk. Deze topper heeft
zowel in de voorbereiding als gedurende de week een gouden inbreng
gehad. Tineke, zonder jou was het
toernooi absoluut niet zo geslaagd
geweest. Verder zijn er natuurlijk nog
de mensen die dag en nacht klaar
staan voor Randenbroek en ook dit
toernooi zich weer voor ons uit de
naad hebben gewerkt. We hebben het
dan over Nolda en Jan, Gina en Peter
Rijsewijk. Daarnaast alle vrijwilligers
die deze week achter de bar hebben
gestaan. Ook het bestuur van Randenbroek heeft enorm geholpen om
dit toernooi weer tot een succes te
maken. Natuurlijk door de nieuw aangeschafte keet, maar ook door de
flexibele opstelling richting ons. Deze

vertrouwensband is erg belangrijk en opnieuw heeft
het tot iets moois geleid.
Dan blijft er natuurlijk één
groep over waar het toernooi niet zonder kan, de
sponsoren. Wij willen Great
Place to Work, Dunlop,
Formido Amersfoort, Motex,
Snackbar Van Empelen,
Creq Management & IT
Consultants, Blom Hoogland, Van Dam Sports, Pannenkoekenboerderij Langenoord, DBRM Reclamemakers, Heijmerink en natuurlijk onze hoofdsponsor Telman & Van Leeuwen Makelaars ontzetten
bedanken. Deze bedrijven
hebben stuk voor stuk in
deze lastige tijden toch de
keuze gemaakt om ons
trouw te blijven. Dat zegt in
onze ogen voldoende. Voor
volgend jaar doen we graag
weer een beroep op jullie.
Maar ook zijn we nog steeds
op zoek naar nieuwe sponsoren. Jullie hebben allemaal de afgelopen week
weer kunnen genieten van
ons toernooi. Heeft u een
leuk bedrijf of kent u iemand met een zaak die
graag verbonden wil zijn
met dit unieke toernooi,
neem dan contact met ons
op!
En verder bedanken we nog alle
mensen die we vergeten zijn!

De finales!!
De afgelopen week hebben alle deelnemers zich weer het snot voor de
ogen gewerkt om uiteindelijk op de finaledag nog een keer te mogen
vlammen. Ieder op zijn of haar eigen
niveau, ieder met zijn eigen hoogteen dieptepunten. De volgende mensen is het uiteindelijk gelukt:
Finale GD 7
In dit onderdeel zal de eindstrijd gaan
tussen Patrick Meijers en Linda Snijders tegen Suzanne Beugelaar en
Evert-Jan vd Hengel. Laatstgenoemd
koppel had het
gisteravond aan
de stok met Sander Eek en Silvia
Groen. Evert-Jan
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probeerde zelfs
met een service
Silvia te vellen
door
zonder
stuit met 180
km/uur een bal
in één keer over de baseline te
slaan. Dat dreigement heeft blijkbaar wel gewerkt, want ze bogen
een 5-2 achterstand in de derde
set om in een 7-5 overwinning.
Finale DD7
Jeanette Dieters en Marina Zijderveld hebben een geweldig toernooi achter de rug in dit onderdeel. Ze verloren op weg naar
de finale in 3 wedstrijden nog
maar 2 games. Het was bijna
foutloos tennis, zo ontzettend knap. Een
klein detail was dat
ze in zowel de
kwart- als halve finale een walk over
kregen, maar ja dat maakt natuurlijk weinig uit. Zij nemen het op in
de finale tegen Wendy de Jager
en Erna de Vaal. Dit zal geen w.o.
worden!
Finale HD7
’s Ochtends worden de twee halve finales gespeeld in de HD7.
Het is dus nog moeilijk te zeggen wie er in de finale zullen
schitteren in deze categorie.
We zullen de heren naast elkaar
zetten op de baan ’s ochtends
dan kunnen ze alvast bij elkaar kijken
naar de sterke en zwakke punten.
Finale DE7
Een ware krachtmeting tussen de
nummer 1 geplaatst Petra van Oostveen, en de nummer 2 Sandra Groenewoud. Waar Petra het tot aan de finale redelijk eenvoudig heeft gehad,
moest Sandra gisteren in haar wedstrijd tegen Belinda vd Heijden vol gas
geven. Nou is het nog even de vraag
of de westrijd voor Belinda ook al afgelopen was. Er was namelijk enige
discussie rondom matchpoint. Het
wordt dus even afwachten
wie
er
daadwerkelijk
aan
de aftrap staan!
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Finale HE7
Met 90% van de deelnemers afkomstig van Randenbroek is het geen
wonder dat de finale tussen twee
mannen van de Hoolesteeg gaat. Ed
de Ruyter en Gerard van Hoeyen
wonnen hun halve finales tegen respectievelijk Rudi ‘das Phantom’
Schoordijk en Gerard ‘John van Gent
ik kan je hebben’ van Putten. Mannen
maak er een mooie pot van!
Finale GD6
In de finale van deze categorie nemen
broer en zus Belgers het op tegen de
winnaar van de ochtendpartij tussen
je m’appelle Michel
la Belle met Nathalie
‘we hebben zin in je
brownies’ Mulder en
het pittige stelletje
Lidwien Corthals en
Marco
‘bloemie’
Bloembergen. Gelukkig is de finale
pas om 16:00 want dat zou wel eens
een lang potje kunnen worden ’s ochtends.
Finale HD6
Richard v.d. Hoef alias Al Bundy en
Vincent van de Veer spelen hier tegen
de bro’s Bloembergen, en we hebben
nog steeds geen leuk verhaal over de
Bloemie’s.
Het
enige interessante
is dat ze misschien naar Park
Pop gaan. Veel
plezier!
Finale DD6
Marjorie Bakker en Sandra Groenewoud spelen in deze finale tegen
Hanneke ‘breezer…..’ Schoordijk en
Ingrid van Kamperdijk. Een heuse
Randenbroek finale en in wat voor
een categorie. De damesdubbel 6,
wie is er niet groot geworden door
urenlang naar deze wedstrijden te kijken. Maria Sharapova en Venus Williams, allemaal hebben ze vanuit deze
categorie de sprong
naar de WTA tour gemaakt. Voor welk duo
staat de deur naar het
grote geld vanaf morgen wagenwijd open?
Wij kunnen niet wachten op de ontknoping.

Finale DE6

Dit was echt
by far het
meest zware
schema van
ons toernooi.
Amber
Kolman heeft welgeteld 0 punten verloren in the road to the final. Haar vastheid in combinatie met haar geweldige service doet menig tegenstander
zweten. Ze moet alleen nog wel haar
inschrijfgeld betalen, het is namelijk
haar eerste en tevens laatste wedstrijd in deze categorie. Ze speelt tegen Marijke Oost, zij won van Ellen
Does.
Finale HE6
De finale van de HE6 is in de geschiedenis wel vaker een Randenbroeks onderonsje geweest
en ook dit jaar staan er weer twee
talenten van Randenbroek in deze finale. Joran Béthe neemt het op
tegen Robbert Ooms. Beide jongens
waren dit jaar teamgenoten in de jongens hoofdklasse op zondag. We zijn
benieuwd wie er het beste met de zenuwen om kan
gaan!
Finale DD5
Tja dit onderdeel
is gisteren al beslist, het was namelijk
een poule en daarin wonnen Lidwien
en Hester allebei hun wedstrijden.
Vandaag spelen de andere twee koppels nog wel hun wedstrijd maar dat is
voor spek en bonen. Lidwien en Hester jullie zijn de eerste kampioenen
van dit jaar, wat een mijlpaal in jullie
loopbaan. Jullie kunnen je tot vanmiddag 18.00 uur voorbereiden op
een vlammende speech waarin jullie
je levensverhaal kunnen vertellen en
alle mensen kunnen bedanken die
hebben bijgedragen aan deze grandioze, fenomenale prestatie.
Finale HD 5
Om 9.00 uur wordt hier nog een halve
finale gespeeld. Robert v/d Graaf en
Steffen de Vries treden aan tegen
good-old Jasper van Empelen en
Henry Commandeur. Zij mogen uitmaken wie er ’s middags in de finale
spelen tegen de youngsters van
Randenbroek Jesse van Keken en
Ingmar van Dongen.
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Finale DE5
Charlotte Kuijer en Yentl
Methorst zijn de strijders
in deze finale. Charlotte
is als eerste geplaatst
en Yentl als vierde en
hebben
beiden
hun
plaatsing waargemaakt.
Succes meiden!
Finale HE5
De familie van Ark is vandaag goed
vertegenwoordigd op het park. Met
David in de HE5 en zijn broer in de
HE4 finale doet de familie een poging
de twee grootste schema’s van het toernooi
naar zich toe te trekken.
David heeft echter een
geduchte tegenstander
in de HE5 finale in Brian v/d Heuvel. In dit
Hooglands onderonsje
(jaja, we durven de
naam wel uit te
spreken hoor, we
schreeuwen het
alleen niet van
de daken, zoals
jullie…) zal blijken wie er op de
club-kampioenschappen
revanche
kan nemen.
Finale GD4
Het is wederom Hoogland dat de klok
slaat in deze finale. Tessa Hanken,
samen met oud-Randenbroek (jaja,
toch weer Randenbroek)
trainer Ramon v/d Ven
spelen samen tegen het
duo van Amersfoort-Zuid,
van de een na beste club
van Amersfoort, hoog op
de berg gelegen. Uiteraard het Alta-liefdeskoppel Ruud
Schaefer en Diane van Gemert.
Finale HD4
Het lijkt eentonig te worden, maar ook
deze finale wordt beïnvloed door
Hooglandse spelers. Joeri Paters en
Martijn Splinter, nu uitkomend voor
Soestdijk spelen tegen Joël van Ark
en Jeroen ‘hij is’ de Man. Op papier
lijken ze aan elkaar gewaagd, maar
welk koppel kan het beste met de
druk omgaan?
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Finale DE4
De finale van de DE4 wordt gespeeld
tussen Anne Mooij en Romy Smeeing.
Anne verloor vorige week op Leusden
de DE4 finale, maar kan ze die misstap rechtzetten? De speelster van
Luck Raeck zal enorm gebrand zijn
om deze finale te winnen, maar dat
zal ook gelden voor de Hooglandse
Romy Smeeing.
Daarbij is het wel
te hopen dat
Romy voor het
eerst in het bestaan van het
ORT al haar
wedstrijden uit speelt, zonder een
walkover te geven...
Finale HE4
Het strijdtoneel van 2 jonge
helden. Joël van ArkNieuwenhuis en Thomas
‘mijn vader doet aan cardio
terwijl ik speel’ Heeneman.
In dit sterke schema hebben Thomas en Joël het
voor elkaar gekregen de finale te bereiken! Dat is al
een prestatie op zich… Wij denken
dat dit wel eens een spannend potje
kan worden en gokken op een derde
set tiebreak.
Finale GD3
Ook voor de GD3 finale zal nog een
halve finale worden gespeeld ‘s
ochtends. Marleen
‘eus
praatgraag’
Herzog neemt het
samen met Ray
‘the body’ Rog op
tegen Jentien van Pel en Antwan van
Erven. De winnaar neemt het dezelfde
middag nog op tegen het sterke koppel Elzenga/Koelewijn. Zij zijn ook de
grote favoriet voor de titel.
Finale DD3
Oh heerlijk zeg zo’n damesdubbel, wij
kijken er echt naar uit. Gister was de
wedstrijd tussen Sabrine & Sanuelya
en Rachel & Yvette er ook weer één
waar we nog jaren over zullen napraten. Ellenlang inspelen, winners slaan
is verboden, waarom smashen als ik
ook gewoon weer terug naar de baseline kan, het wordt toch altijd een derde set, gezeik over
ballen in en uit,
niemand heeft er eigenlijk plezier in, er

wordt continu ‘jij’ geroepen, de netspeler mag er niet tussenkomen, op
de lijn is uit, er worden meer ballen op
het frame geraakt dan in het blad enzovoort enzovoort. Gelukkig hebben
we de Randenbroekse Helma van
Leeuwen. Een dame naar ons hart,
gewoon serve & volley op de tweede
service, ballen door de benen, heerlijke volleys en daarnaast zijn lobjes
een taboe voor haar. Misschien komen we zelfs wel even bij jullie wedstrijd kijken. De dames spelen in een
pouletje, wanneer Helma en Anouk
één setje winnen dan is de titel al voor
hun. Jaja, kans op een heuze Randenbroek titel in de hoogste categorie.
Marcel Griffioen, begin maar vast te
oefenen op je speech.
Finale HD3
Een vooraf
verwachte finale. Eerste
geplaatsten
Yellan Boendermaker en Sjoerd Elzenga nemen het op tegen Mark v/d Hoek
en Brent van Dorssen. Voor Mark
is het zo onderhand de vijfde HD3 finale met een verschillende partner.
Quirijn Bolink, Steven Korteling, Jeroen v/d Hoek en Tom Okker (sorry,
we konden niet op die andere naam
komen) gingen Brent voor. Gezien het
geweld waarmee de mannen op de
baan slaan (Sjoerd daargelaten)
wordt het knallende finale.
Finale DE3
Beide dames kende in de aanloop
naar de finale erg weinig problemen
met hun tegenstanders. Tamara Mol
schakelde de Randenbroekse hoop
Anouk Wissink uit en Elleke won van
Diane ‘mojito’ Schäfer. Deze eindstrijd
is een kopie van de finale van vorig
jaar, toen won Tamara betrekkelijk
eenvoudig. Heeft Elleke in de tussentijd snode plannen gesmeed om eindelijk de grote beker boven haar
hoofd te kunnen houden?
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Finale HE3
Een schitterend affiche, de nummers
1 en 2 geplaatst maken in een rechtstreeks duel uit wie er zich mag kronen tot de koning van Randenbroek.
Mark ‘dieseltje’ Riebel tegen Dennis
‘lekker steady’ Kockx. Riebel moet
echt in het toernooi groeien
en had gister ook weer erg
veel moeite met Joris Onverwagt. Mark verloor de
eerste set zelfs met 6-bam.
Maar net zoals in zijn wedstrijd tegen Mark van de
Hoek, kreeg hij steeds
meer ritme en wist uiteindelijk toch de wedstrijd in zijn voordeel te
beslechten, 0-6 6-3 6-4. Dennis mocht
het op de Nick & Simon baan opnemen tegen Yellan ‘sla die service
eens door joh’ Boendermaker. Het
begon al te donderen toen de mannen
aan het inspelen waren, en tijdens de
wedstrijd donderde en bliksemde het
ook op de baan. Met de snoeiharde
klappen van onze campingvriend en
de counterpuncher Kockx was het
een waar spektakel. Uiteindelijk gaf
de stabiliteit van
Dennis de doorslag en zo kon
Yellan weer terug naar zijn caravan in het
immer gezellige
Almere.

Het ORT door de ogen van…… Sebastiaan
Een aantal jaren geleden speelde ik vaak tennistoernooien
in de provincie Gelderland. Totdat ik op een gegeven moment een uitstapje maakte naar het ORT in Amersfoort. Jerry Tuhusula was toen nog toernooidirecteur en verwelkomde
mij hartelijk op mijn 1e ORT. Toen is mijn liefde voor dit
prachtige toernooi eigenlijk ontstaan.
Ik heb eerst geprobeerd het toernooi een keer te winnen, maar
het is gebleven bij een finaleplaats in de HE3. In mijn tijd waren er plaaggeesten zoals Hans
Bosboom en Vincent van Wely.
Op een gegeven moment hadden
een aantal commissieleden van
het ORT wel door dat mijn tennisniveau behoorlijk daalde en
zij besloten mij te vragen als nieuw commissielid.
Ik voelde mij zeer vereerd, want het was niet voor de minste
functie: CFO (Chief Financial Officer) van het ORT. Eerst
een jaartje stage gelopen bij Wijnand Bakker en de drie
daarop volgende jaren hebben wij het ORT met zwarte cijfers mogen afsluiten. Inmiddels is dit alweer mijn 5e ORT als
financieel verantwoordelijke.
De kredietcrisis is mij niet ontgaan en derhalve was ik uiteraard zeer content met het verlengen van de overeenkomst met Telman & Van Leeuwen en Great Place to Work.
In crisistijden gaan mensen vaker fast food eten en deze bedrijfstak floreert nu dan ook. Onze sponsor-commissie is hier
handig op in gesprongen door het binnenhalen van “Van
Empelen Snacks” als nieuwe sponsor. Pascal introduceerde
mij afgelopen zaterdag als de “Wouter Bos” van het ORT.
Het is echter niet mijn/onze intentie om noodlijdende spelers
te veel financieel te gaan ondersteunen. Ook de komende
jaren zult u gewoon weer inschrijfgeld moeten betalen…
Een aantal commissieleden zullen mij als “saai” beschrijven.
Geen excessen, zoals scheten laten, boeren en flauwe liedjes zingen, zoals Randenbroek Ole Ole Ole of Gerard Joling
medleys. Zelfs in het finaleweekend van het ORT voel ik mij
genoodzaakt om op de hoogte te blijven van het laatste financiële nieuws. U zult mij dan ook regelmatig rustig in een
hoekje zien zitten met het financiële dagblad. Niet storen
a.u.b.!
Terwijl de meeste commissieleden nog aan het nagenieten
waren van de leuke wedstrijden, was ik alweer bezig met het
tellen van de schatkist. Wij denken overigens ook aan een
ORT aandelen emissie (prospectus beschikbaar per
31.12.2009. Let op “in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”)
De enige garantie die ik u kan geven, is dat er nog vele
mooie ORT toernooien zullen volgen.

Uit financieel oogpunt wil ik graag nog een Triple
A rating uitdelen aan de volgende personen:
Jerry Tuhusula – onze #1 Lotenverkoper
Aart-Jerry-Hans-Ronald – onze tent is top –
zelfs een hogere omzet in week 26 dan de Pastinaeck - Amersfoort
Ik hoop dat u net zo van deze week heeft genoten als ik. Graag tot volgend jaar.

Wist u dat….

…wij helemaal klaar zijn met deze categorie, tot
volgend jaar!

Snoepjes v/d Week
De dames van de planning verkiezen elk jaar
een „snoepje van de week‟. Chantal en Bianca
zien natuurlijk iedereen, omdat zij de planning
verzorgen. Ook dit jaar
hebben zij dit weer uitstekend gedaan! Naast
de planning letten zij altijd op de leukste, schattigste, aantrekkelijkste,
vermakelijkste en
de liefste deelnemer van de week. Vorig jaar waren hun
ogen gevallen op Sebastiaan Bonapart en
Simon Burema. Dit jaar is Simon weer in
de prijzen gevallen en deze eer mag hij dit
jaar delen met Joël van Ark-Nieuwenhuis.
Heren jullie kunnen morgen een dikke
smakkerd van de dames komen halen! bij
de keet!
Maar ook wij mannen hebben natuurlijk
een snoepje van de week. We hebben uitvoerig
de verschillende kandidaten besproken, en het
was de zwaarste discussie uit de afgelopen
week. Dagmar van Putten en Marina Zijderveld
zijn uiteindelijk nummer 2 en 3 geworden, maar
de winnaar is zonder twijfel ons eigen snoepie
Ingmar Kolbrink. Wat was het lief hoe hij tijdens
de feestavond voor iedereen zijn nummertje
zong. Ingmar jij bent ons oogappeltje!!

UITSLAGEN ZATERDAG 27 JUNI

10:45

DD3
HE4
DE6
DD7 17+
DD7 17+
GD7 17+

Sabrine v/d Bor
Sanuelya van Loenhout
Mark Buitenkamp
Marijke Oost
Suzanne Beugelaar
Silvia Groen
Marion van Hattum
Babette de Koning
Patrick Meijers
Linda Snijders

-

Rachel Brobbel
Yvette Schaap
Paul Pastor
Ellen Does
Wendy de Jager
Erna de Vaal
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld
Caroline Nieuwland
Ton van de Brink

6-3 5-7 6-3
3-6 7-6 7-6
6-3 6-3
6-4 6-1
w.o.
6-3 6-0

12:15

DE3
HE4
DE5
HE5
HE6
HD6

Tamara Mol
Joël van Ark
Yentl Methorst
Brian van Essen
Robbert Ooms
Michael Balvers
Jordy Knopper

-

Anouk Wissink
Arno Epping
Carmen Collignon
Jesse van Keken
Yorin van Keken
Richard v/d Hoef
Vincent van de Veer

6-0
3-6
3-6
6-1
7-6
6-7

13:45

HE3
HE3
DE5
HE5
HE6
GD6

Joris Onverwagt
Rolf Alblas
Charlotte Kuijer
Polle Westbroek
Joran Béthe
Marjorie van Essen
Maarten Belgers

-

Mark Riebel
Yellan Boendemaker
Nuria Boot
David van Ark
Jan-Jaap Zijlstra
Jonnen Fluitsma
Dagmar van Putten

0-6 6-3 6-4
6-1 6-4
w.o.
6-4 6-0
6-4 6-2
7-6 6-2

15:15

DE3
DE4
HE4
HD4

Diane Schäfer
Anne Mooij
Mark Buitenkamp
Wietse Zuidberg
Matthieu Luth
Jan Rooders
Simon Tijmensen
Belinda v/d Heiden

-

Elleke Brolman
Sanuelya v. Loenhout
Thomas Heeneman
Joël van Ark
Jeroen de Man
Richard v/d Hoef
Vincent van de Veer
Sandra Groenewoud

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

Dennis Kockx
Romy Smeeing
Ingmar van Dongen
Petra van Oostveen
Sander Eek
Silvia Groen

-

Yellan Boendermaker
Yentl Methorst
Brian vd Heuvel
Marjorie Bakker
Suzanne Beugelaar
Evert-Jan v/dHengel

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

HD6
DE7 17+
16:45

HE3
DE4
HE5
DE7 17+
GD7 17+

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

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

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

18:15

HD3
GD4
HE7 17+
HE7 17+

19.45

HD4
GD4
DD5
HD5
DD6
HD6

21:15

DD6

Mark Riebel
Bart Verhoeff
Tessa Hanken
Ramon v/d Ven
Ed de Ruyter
Gerard van Hoeijen

-

Brent van Dorssen
Mark van den Hoek
Arnoud Kramer
Marjolein Kramer
Ruud Schoordijk
Gerard van Putten

7-5 6-3

Joeri Paters
Martijn Splinter
Ruud van Gemert
Diane Schäfer
Lidwien Corthals
Hester de Wilde
Bas Brobbel
Rob Gasseling
Marieke Beijersbergen
Bibi Groot
Bart Bloembergen
Marco Bloembergen

-

Daan Dijkema
Daniel Willemsen
Vito Vrugteveen
Kim Vrugteveen
Esther Hommerson
Leone v/d Oudewet.
Ingmar van Dongen
Jesse van Keken
Marjorie Bakker
Sandra Groenewoud
Richard Hagenaar
Leo Nieuwenhuis

7-6 6-3

Ingrid van Kamperdijk
Hanneke Schoordijk

-

Conny Figlarz
Jolanda van Ruler

6-3 3-6 6-4

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

6-2 2-6 6-2
6-2 5-7 6-1
6-3 6-4
2-6 6-4 6-3
6-4 6-4
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9:00

GD3
HD5
GD6
HD7 17+
HD7 17+

10:45

DD3
DE5
DE6
DD6
HE7 17+
GD7 17+

12:30

DE3
GD3
HE4
HE5
HD6
HD7 17+

14:15

HE3
DE4
DD5
HE6
DE7 17+
DD7 17+

16:00

HD3
HD4
GD4
HD5
GD6

Jentien van Pel
Antwan van Erven
Robert v/d Graaf
Steffen de Vries
Lidwien Corthals
Marco Bloembergen
Erik Alink
Peter Rietman
Rogier van ’t Klooster
Robin Saers

-

Marleen Herzog
Raymond Rog
Henry Commandeur
Jasper van Empelen
Nathalie Mulder
Michel Le Belle
Ruben Bosboom
Jeroen v/d Hoogeband
Joost van Aller
Dennis van Eijden

Helma Leeuwen
Anouk Wissink
Charlotte Kuijer
Marijke Oost
Marjorie Bakker
Sandra Groenewoud
Ed de Ruyter
Patrick Meijers
Linda Snijders

-

Sabrine v/d Bor
Sanuelya van Loenhout
Yentl Methorst
Amber Kolman
Hanneke Schoordijk
Ingrid van Kamperdijk
Gerard van Hoeijen
Suzanne Beugelaar
Evert-Jan v/d Hengel

Tamara Mol
Janny Koelewijn
Sjoerd Elzenga
Joël van Ark
David van Ark
Richard v/d Hoef
Vincent v/d Veer
Winnaar 9:00
Winnaar 9:00

-

Elleke Brolman
Winnaar 9:00
Winnaar 9:00
Thomas Heeneman
Brian v/d Heuvel
Bart Bloembergen
Marco Bloembergen
Winnaar 9:00
Winnaar 9:00

Dennis Kockx
Anne Mooij
Esther Hommerson
Leone v/d Oudeweeterging
Joran Béthe
Petra van Oostveen
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld

-

Mark Riebel
Romy Smeeing
Amber Kolman
Ilse Nauta
Robbert Ooms
Sandra Groenewoud
Wendy de Jager
Erna de Vaal

Yellan Boendemaker
Sjoerd Elzenga
Joël van Ark
Jeroen de Man
Tessa Hanken
Ramon v/d Ven
Ingmar van Dongen
Jesse van Keken
Marjorie Belgers
Maarten Belgers

-

Brent van Dorssen
Mark v/d Hoek
Joeri Paters
Martijn Splinter
Ruud van Gemert
Diane Schaefer
Winnaar 9:00
Winnaar 9:00
Winnaar 9:00
Winnaar 9:00

