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Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2010

Love is in the air!!! ♥♥♥

Wanneer u naast een hapje ook een
drankje wilt bestellen dan doet u dit
in het omgetoverde clubhuis: “De
Moulin Rouge”. Een plek om nieuwe
contacten op te doen, je partner lief
in de ogen te kijken, heerlijk te liggen met op de achtergrond romantische muziek, maar natuurlijk ook
de plek waar wij Nederland naar de
WK-titel schreeuwen!!

Welkom lieve mensen op LTV Lovebroek! We gaan beginnen en
hebben er weer enorm veel zin in!
En het wordt een heet
weekje Randenbroek
dat garanderen we!
Naast de temperatuur
zal ook de sfeer op ons
park menig persoon
doen smelten. Het
thema
is
namelijk........LOVE♥!!!

♥ Thema ♥

Kijk om u heen en u ziet een tennispark omgetoverd tot een liefdes paradijsje.
Als commissie kunnen we dit natuurlijk niet alleen en daarom zijn
we ontzettend blij dat we zulke
toppers hebben die ons in de voorbereiding zo enorm geholpen hebben. Heel erg bedankt Aart, Tineke,
Hans, Caroline, Bert, Jerry, Inge en
Marscha!!
Wanneer u zich dit
jaar meldt dan doet
u dit in de Love
Boat, loopt u het
terras op dan ziet u
links de plek waar
het koppel van de
dag in de gondel stapt, iets verder
doorlopen en daar ziet u ze weer:
de mannen hebben zich een heel
jaar opgesloten, receptenboeken
uitgeplozen, eindeloze vergadering
belegd om te komen tot de meest
speciale gerechten, Rob Geus van de
smaakpolitie is 3 keer op bezoek
geweest, Cas Spijkers
heeft een masterclass
gegeven..... jawel het
zijn onze Keukenprinsen!!! Onder de bezielende leiding van Aart
zullen Hans, Jerry en
Ronald het spreekwoord: “Liefde gaat
door de maag!!”, eer
aan doen.

De namen van de banen zijn geinspireerd door het onderwerp “Liefde is....”. Zo hebben we baan 1:
“Liefde is...samen naar het altaar”,
baan 3: “Liefde is...lekker met elkaar
swingen” en baan 5: “Liefde
is...heftig zoenen”.

♥ Schema’s ♥

Met wederom meer dan 300 inschrijvingen is de populariteit van
ons toernooi onverminderd groot.
Ondanks dat wij er ieder jaar weer
alles aan doen om het voor de deelnemers een uniek
evenement te maken,
blijft het altijd afwachten hoe de inschrijvingen zullen
verlopen. Deze vele
inschrijvingen hebben natuurlijk ook
een negatief gevolg,
namelijk het feit dat er wederom
spelers zijn uitgeloot. Het blijft altijd vervelend voor de commissie
om dit te doen, we doen het echter
ieder jaar volledig objectief en we
hopen dan ook op jullie begrip.
Kijkend naar de schema’s van dit
jaar zien wij weer een erg sterk
deelnemersveld. Mooie grote schema’s in de hoogste categorieen,
zelfs schema’s van 64 in de HE 4 en
HE 5.
Daarnaast vallen de sterke dubbel
en mixcombinaties in de verschillende onderdelen op. Normaal gesproken levert dit een hoop spektakel op, met name de damesdubbels
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zijn vaak om je vinger bij af te likken, wij kunnen niet wachten!
Verder zult u in de HE3 en DE3 natuurlijk weer tennis kunnen zien op
een erg hoog niveau met deelnemers uit de 1e en 2e klasse gemengd
op zondag.
Wat ook opvalt, en dat doet ons erg
goed, is het grote aantal deelnemers
van onze eigen vereniging Randenbroek. Het is natuurlijk een open
toernooi, maar wel erg leuk als er
veel Randenbroekers meedoen. Wij
wensen iedere deelnemer veel succes dit jaar en mag de beste winnen!

♥ Sponsoren ♥

Trouwe sponsoren zijn essentieel
voor de manier waarop wij ons
toernooi willen organiseren. De
aankleding, het prijzengeld, de
feestavond en de activiteiten zouden er zonder sponsoren heel anders uit zien. Zeker in deze moeilijke tijden zijn we ontzettend blij dat
Telman & Van Leeuwen Makelaars
zich voor het vierde jaar als hoofdsponsor aan ons toernooi heeft verbonden. Dit jaar hebben ze een
greep uit hun woningaanbod op het
bord hangen dat u bij de binnenkomst aan de rechterkant ziet.
Daarnaast zal er iedere dag een woning van de dag in het dagblad worden opgenomen. Hetty en Anouk
bedankt en wij hopen op een samenwerking van nog vele jaren!
Naast Telman & Van Leeuwen zijn
er natuurlijk nog meer sponsoren
die al jarenlang hun bijdrage leveren. Zo hebben we met Van Empelen Snacks, Great Place to Work,
DBRM Reclamebureau, Dunlop,
Creq Management & ICT Consultants, Motex, Pannenkoekenboerderij Langenoord en

Van Dam Sports al meerdere jaren een plezierige samenwerking. Wederom bedanken we deze top bedrijven weer!
Ook hebben we dit jaar twee nieuwe sponsoren weten binnen te halen. Heel toepasselijk voor ons thema is dit De
Scheidingsmakelaar. Want sommige liefde is nou eenmaal
eindig.... Ook hebben we Pon Dealer weten te strikken. Dit
autobedrijf is al lang sponsor van onze jeugd en nu dus ook
van het ORT. Welkom en laten we er wat moois van maken!

♥ Commissie ♥

Elk jaar merken wij opnieuw hoeveel werk er
gaat zitten in het organiseren van ons toernooi. Daarom hebben wij besloten om een
nieuw commissielid toe te voegen aan de al ingewerkte en bekende groep. Wij waren op
zoek naar iemand die z’n handjes uit de mouwen kon steken, bekend was binnen Randenbroek en de
balans binnen de commissie mooi kon versterken. Wij waren er al snel uit. Het moest Raymond van Keken worden.
Er waren dreigmails voor nodig, we hebben zijn autobanden meerdere malen moeten lek steken, zijn huis in de
brand gestoken en zijn kinderen ontvoerd, maar uiteindelijk ging hij dan toch overstag. Wij verwelkomen hem dan
ook graag dit jaar als nieuw commissielid. Als ervaren man
binnen commissies heeft hij zijn plek inmiddels gevonden
en zal hij zijn bijdrage zeker leveren. Voor het overige
nieuws rondom de commissie kunnen we kort zijn: iedereen is gebleven! Dus dit jaar weer de vertrouwde gezichten
die u naar de banen begeleiden, water voor u brengen, en
de banen voor u slepen!

♥ Website ♥

Vernieuwing is een goede zaak en dit motto gebruiken wij
bij het ORT dan ook maar al te graag. De website hebben
wij daarom maar weer eens in een nieuw jasje gestoken. En
al zeggen wij het zelf, het ziet er echt heel gaaf en professioneel uit!!! Dit is vooral te danken aan onze eigen webmaster Sam ‘vriend van Phiem’ Yeganeh. Hij heeft er weer menig uurtje in gestoken dit jaar en het resultaat is geweldig!
Zo kunt u veel informatie over het verleden van het ORT
terugvinden, kunt u de schema’s en uitslagen bekijken, de
laatste nieuwtjes over het toernooi lezen, dit dagblad zal
elke dag online komen te staan, foto’s van het toernooi bekijken en lezen over de verschillende activiteiten deze
week.
Ook gaat het ORT met de tijd mee en u kunt ons dan nu ook
volgen op hyves, facebook, twitter en hebben wij ons eigen
youtube kanaal waar verschillende filmpjes zijn te vinden.
Neem dus snel eens een kijkje op onze nieuwe trots,
www.openrandenbroek.nl

♥ De dag van vandaag... ♥

Een volle openingsdag met veel wedstrijden,
we gaan er meteen vol tegenaan! Na de wedstrijden zal om 19:00 het toernooi feestelijk
worden geopend, gevolgd door het inmiddels
bekende openingstoernooi. Elk jaar proberen
wij de opening nog specialer te maken dan
het jaar er voor. Ook dit jaar hebben wij als
commissie weer ons uiterste best gedaan en
denken wij dat het weer is gelukt. Ben u nou
heel benieuwd naar het resultaat, kom dan
gezellig kijken, u bent van harte welkom!
Na de opening zal dus het openingstoernooi
weer gespeeld worden. Oud-Randenbroekers,
oud commissie-leden, bekende Randenbroekers van nu, speciale vrienden van het
ORT, u kunt het zo gek niet verzinnen of u zult
ze op de banen vinden vanaf 19:30. Om alvast enkele namen te noemen: oud-trainer en
oud-commissielid Arjan ‘een beetje Duits
maar wel errug lekker’ v/d End, oud toernooivoorzitter en lid van verdienste van Randenbroek Jerry ‘the Don’ Tuhusula, de gehele
familie van Keken en bijvoorbeeld ook vaste
ORT-bezoekers Marc Schaefer en Peter van
Empelen. Kom allemaal kijken, want dit
wordt echt lachen!!!

♥ Shirts en handdoeken ♥

Vorig jaar hadden we geen toernooishirts en
dat was een incident dat we dit jaar goed willen maken. Dankzij onze sponsoren Creq Management & ICT Consultants en Pon Dealer,
hebben we dit jaar voor iedere deelnemer een
uniek shirt ontworpen. Net zoals de laatste
keren zal u dit shirt alleen krijgen wanneer u
zich in uw wedstrijden ook laat zien in dit
shirt. Maar ja, wie wil dit nou niet?!
Onze hoofdsponsor wilde daarnaast dit jaar
wat bijzonders doen voor de deelnemers. Iedere deelnemer krijgt daarom een handdoek
met daarop het logo van Telman & Van Leeuwen.
U ziet het maar weer, zelfs voordat u uberhaupt ook maar een bal geslagen heeft valt u
al in de prijzen bij het Telman & Van Leeuwen
Open 2010!

♥ ORT sweetheart ♥

Iedere dag zullen we in dit stuk een
bezoeker van het toernooi interviewen. We zijn op zoek naar het stukje
liefde dat iedereen in zich heeft. Een
persoon die zeker heel veel liefde in zich heeft is de hoofdtrainer van LTV Randenbroek.
Naam: Rinus van Leeuwen
Geboortedatum: 06/04/1956
Sterrenbeeld: Maagd haha nee joh Ram
Kleur ogen: Blauw
Kleur haar: Grijs / Zwart
Lievelingseten: Indisch van mijn vrouwtje
Lievelingsmuziek: klassiek, met name opra
Lievelingssport: op dit moment vind ik golf het leukste
Lievelingsdier: roofvogels, de condor
Lievelingsvakantiebestemming: Griekenland
Hobby’s: golfen en werken
Ik houd niet van: luie mensen, zeuren en oneerlijkheid
Eerste ‘echte’ kus: met Carla en Jolanda, ik was toen 13. Ik
weet niet of het tegelijk was of na elkaar....
Eerste liefde: Vera / Alida / Petra / Joke en Annemiek. Ik
weet niet meer precies wie de eerste was maar het was erg
gezellig!
Ideale vrouw: een vrouw moet mij begrijpen, ik ben bijna
nooit thuis. Een zelfstandige vrouw met kookkunsten ;-)
Leukste herinnering aan het ORT: ik kwam gisteren bij
de slager in Ermelo en die wist mij te vertellen dat het ORT
weer gaat beginnen. Dat tekent wel hoe het toernooi leeft
in de omgeving! Met ieder jaar een super organisatie!
Wens voor in de toekomst: ik wens dat we volgend jaar
op 8 banen competitie kunnen spelen! Daarnaast gezondheid voor iedereen!

♥ Bruidspaar van de dag ♥

Deze mannen zitten weer de hele dag
met elkaar opgescheept in onze gaarkeuken! En de liefde tussen hen is
groot, kijk maar hoe ze met elkaar om
gaan! Mannen enorm bedankt en geniet van elkaar. Oh ja, Hansie is er natuurlijk ook bij!

♥ Wist u dat…………♥

… u deze week erg voorzichtig moet zijn bij het parkeren
van uw auto op de parkeerplaats van Randenbroek. Joël
van Ark – Nieuwenhuis heeft namelijk een beetje moeite
met inparkeren.
... Ed van Empelen bij het zien van de string van Jolanda
‘vrouw van ELT’ Schijven de fenomenale woorden sprak:
“ik dacht de mijnen in Limburg al lang gesloten waren!!”.
Het was volgens Ed dus een vrij stoffige bedoeling....
...Ingmar ‘ ‘zijn allereerste koekhap wedstrijd heeft gewonnen. Hij had de meeste koeken op van allemaal. Ook

wel leuk om daarbij te vermelden dat hij de
enige deelnemer was
...wij open staan voor wist u datjes, dus hoort
u wat – geef het door!

♥ The lovebox ♥

Altijd al eens een cupido-arrangement voor 2
personen bij Hotel Sterrenberg ter waarde
van 360 euro willen winnen???!!! Dit is je
kans. Laat een creatieve kant van jezelf zien
en schrijf eens een liefdesgedicht!!! De spelregels van de Lovebox zijn als volgt:
- Iedereen mag meedoen.
- Wees niet verlegen en laat je gaan.
- Elke dag wordt het beste gedicht uitgekozen
en in het dagblad geplaatst.
- Uit de selectie van de gedichten die in het
dagblad komen wordt uiteindelijk de ultieme
winnaar gekozen.
- De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens
de loterij op de vrijdagavond/feestavond en
moet dan de prijs in ontvangst nemen.
- Zo lang de Lovebox er staat kan je meedoen.
- Maximaal 1 gedicht, per persoon, per dag.

♥ Huis van de dag ♥

Heideweg 102, Amersfoort
Vraagprijs € 559.000,-- k.k.
Vrijstaand herenhuis gelegen
op een unieke locatie aan de
rand van Hooglanderveen. Volledig uitgebouwd, extra ruime
woonkamer met erker, kelder
en eigen oprit met garage.
Perceelsoppervlakte 385 m².
Bouwjaar 2008.
Woonoppervlakte 185 m² (excl. kelder).

♥ Activiteiten deze ORT-week ♥

Naast de opening met toernooi van vanavond
hebben we op vrijdag natuurlijk de feestavond. Dit jaar zijn we weer in zee gegaan
met Revival Disco Show. Zij hebben eerder
het clubhuis doen ontploffen, dus wij hebben
hoge verwachtingen!
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10.30 uur HE4
HD6

Victor Heukensfeldt J. Sander v/d Berg
Olaf Kuyper
Lilian Kupers
Peter de Jong
Bart van ’t Land
Erik Masteling
-

Thiemo Zeeman
Michael Balvers
Roy Onkels
Ilse Lesschen
Marco de Zoete
Andre Masteling
Paul Schulten

12.00 uur HE4
HE6

Rody Béthe
Koen Emmens

-

Ruben v/d Groep
Erik Bijl

13.30 uur HE4
HE5
HE5
HE5

Joran Béthe
Dennis Linneman
Berry Witte
Maarten v Wezenbeek

-

Rob Gasseling
Robert van Wely
Menno Brakel
Bart Oosterhof

15:00 uur HE4
HE5

Nick Verbeek
Paul Abrahamse

-

Rutger Smitshuizen
Sander de Moel

DE7
HE7
HE7
HE7

Ergens eten deze week?
Vanaf maandag zullen er op het terras lekkere hapjes te verkrijgen zijn. Liefde gaat in dit
geval door de maag! Heeft u dus zin in een tussendoortje dan weet u nu waar u moet zijn,
op het terras bij onze keukenprinsen!

Voetbal kijken?
Het geeft wat problemen voor de dames van de planning, maar toch is het altijd leuk om
tijdens het toernooi een WK of EK voetbal te kunnen uitzenden. Ook dit jaar hebben we
weer een groot scherm, dus kom alle wedstrijden lekker bij ons kijken zowel ’s middags
als ’s avonds! Met natuurlijk op maandagmiddag om 16.00 uur het Nederlands Elftal tegen
Slowakije!

