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Liefde op het eerste gezicht! ♥♥♥ 
Dat is het zeker voor de deelnemers 
die ons toernooi bezoeken. Je krijgt 
een handdoek, een shirt, je wordt 
begeleid naar de baan, er wordt wa-
ter voor je meegenomen en de ba-
nen worden voor je gesleept. Als dat 
geen liefde is...... 
 
 
♥ Uitslagen ♥ 
De shirts gingen gisteren als warme 
broodjes over de toonbank. Bijna al-
le deelnemers hezen zich in ons 
toernooishirt. Zeker in een heren-
dubbel waarin alle 4 de spelers het-
zelfde shirts aan hebben, krijg je 
dan mooie plaatjes. Sander v/d Berg 
en Olaf Kuyper speelden in zo’n 
dubbel tegen Roy Onkels en Michael 
Balvers.  Dezelfde shirts zorgde een 
aantal keer voor hilarische momen-
ten. Michael speelde dan weer een 

aantal rally’s 
met Roy en 
dan wisselde 
hij Roy in voor 
Olaf. En sloeg 
Olaf dan weer 
een paar bal-
len het hek in 

dan werd hij weer ingewisseld voor 
Sander. En zo draaiden de mannen 
lekker door. We weten het niet ze-
ker maar volgens ons was het uit-
eindelijke koppel dat de meeste 
punten bijelkaar sprokkelden Roy 
en Michael. Of waren het nou toch 
Sander en Olaf?! Nou ja, in ieder ge-
val gefeliciteerd. 

 
Het was gis-
teren ook 
Brothers ti-
me! Zowel 
Erik en 
Andre Mas-
teling als Jo-

ran en Rody Bethe mochten aantre-
den. De familie Masteling was met 
een score van 50% redelijk succes-
vol, de familie Bethe pakte de volle 
100%!  

Erik had de primeur om de eerste te 
zijn die dit jaar een Randenbroeks 
onderonsje in zijn voordeel wist te 
beslechten. Hij nam het op tegen 
Paul ‘altijd in voor een evenementje 
/ verzetje’ Schulten. Deze twee ex-
ponenten van de tennisopleiding 
van Rinus van Leeuwen maakten er 
een waar schouwspel van. Geen bal 
was onhaalbaar, geen rally te lang. 
Onder het Rinus motto: vastheid, 
lengte, precisie, spin is in en slice is 
nice wist uiteindelijk Erik de Schul-
tenmuur te breken. Het werd 7-6   
6-3. 

 
Tja en dan 
heb je ook 
nog Andre 
‘het broertje 
van’ Maste-
ling. Ondanks 

dat hij in tegenstelling tot zijn broer 
wel een ORT shirt had aangetrok-
ken, bleek dat de wijze lessen van 
Rinus iets minder zijn blijven han-
gen. Hij was kansloos tegen Bart 
van ’t Land ‘ter Zee en in de Lucht’, 
6-2 6-1. 
 
De telgen van de 
familie Bethe 
mochten allebei 
in de HE4 acte de 
presence geven. 
Met vader Bethe 
als trouwe sup-
porter en de videocamera in de 
hekken is geen uitdaging hen te 
groot. Rody ‘de linke leftie’ en Joran 
‘de koude baseliner’ zijn op jacht 
naar prijzen. Ze hebben zich zowel 
in de HE4 als in de HE5 opgegeven, 
dus ze zullen het park de aanko-
mende week regelmatig onveilig 
maken. Voor geinteresseerden is er 
woensdagmiddag een videomiddag 
belegd waarin we met z’n allen de 
wedstrijdbeelden van de mannen 
gaan bekijken. Kosten zijn €213,50 
waarbij u 1 consumptiebon krijgt. 
Kom allen! Oh ja, Joran won met 6-3 

6-1 van Rob Gasseling en Rody won 
met Ruben v/d Groep met 6-3 6-2. 
 
En dan onze eigen 
club Duitser, the 
one and only 
Maarten ‘Stich’ 
van Weezenbeek. 
Zijn feilloze reflexen, de ontelbare 
frame ballen, de moves waar menig 
ballerina jaloers op is, niks is Stich 
teveel. Bart Oosterhoff was niet be-
stand tegen de Oosterse degelijk-
heid van onze clubheld, het werd 6-
3 6-0. 
 
En dan de boezemvriendjes, de 
Sjors en Sjimmie, de Bassie en Adri-
aan, de Nick & Simon, de Geer en 
Goor, de Jan en Nolda, de Aart/ 
Hans/ Jerry/ Ronald van Randen-
broek maakten hun opwachting! 
Jawel het zijn Barry ‘Daan Dijkema’ 
White en Koentje Emmens! Hand in 
hand kwamen ze het park op lopen, 
maar helaas heeft dit niet geholpen 
bij hun wedstrijden tegen respec-
tievelijk Menno Brakel en Erik Bijl. 
Koentje verloor met 6-0 6-3 en Bar-

ry met 6-4 6-1.  
 
Het was sowieso geen goe-
de dag in huise Emmens / 
White, want ook huis-
vriendin van the boys Lili-
an Kupers wist niet te 
winnen in haar 1ste ronde 

partij tegen Ilse Lesschen. Ilse won 
met 6-4 6-0. 
 
Voor Paul Abrahamse was het giste-
ren een hele speciale dag. Voor het 
eerst in zijn leven ging hij overstag, 
een toernooishirt aan doen! En 
daarna ook nog eens op de fo-
to....pfff is dat even bijkomen Paul. 
Deze actie legde hem geen windeie-
reren, hij won 
van Sander de 
Moel met 1-6 
6-4 7-5. 
 
 



 

 

 ORT sweetheart  ♥ 
De definitie van een sweetheart: lie-
veling, geliefde, liefje, poepie, dropje 
en ciabatta. 
 
Dit keer is het de beurt aan onze hoofd-
sponsor die al 4 jaar lang de liefde aan 
het ORT heeft verklaard! 
 
Naam: Anouk van Leeuwen 
Geboortedatum: 04-03-1976 
Kleur ogen: Bruin 
Kleur haar: Donkerblond 
Lievelingsdier: ik haat dieren! 
Cupmaat: Na de bevalling is het C-75!!!!! 

 
Eerste ‘echte’ kus: ja dat was een hele dikke tongzoen met 
Ivo, of was het nou Remco, nee toch Ivo, oh nee het was 
echt Remco Schuilenburg. En wat was dat smerig, gadver!! 
Al dat speeksel! 
 
Eerste liefde: Oscar en dat was gelijk een heftige relatie. 
Het duurde in totaal 8,5 jaar van die 8,5 jaar heeft hij 8 jaar 
en 3 maanden gezeurd over het nemen van kinderen! Tja 
en daar was ik op een gegeven moment helemaal klaar 
mee. 
 
Ideale man:  mijn ideale man is oud, grijs, gerimpeld, in-
continent, dement, uitgezakt,  heeft humor, is lief, zorgzaam 
en trouw!  
 
Droom man: tja geen twijfel over mogelijk, mijn eigen Gé 
Clooney! Profvoetballers zijn te dom en Richard Gere is te 
oud! 
 
Leukste herinnering aan het ORT:  een jaar of  5 geleden 
heeft iemand mij moeten ophalen na de casino avond. En 
dat was niet omdat ik mijn sleutel vergeten was. Ik had zo 
diep in het glaasje gekeken dat ik niet meer in staat was 
naar huis te rijden....tja dat was wel memorabel. Ik had 
trouwens wel 50 euro gewonnen! En verder ben ik gewoon 
verliefd op de hele commissie, vandaar dat wij nog steeds 
met erg veel plezier de hoofdsponsor van dit geweldige 
toernooi zijn! 
 
Wens voor in de toekomst: ik wil verder met mijn eigen 
zaak, lekker actief voor Randenbroek spelen en het ORT 
blijven sponsoren!! 
 
♥ Wist u dat…………♥ 
...de jongste telgen van de Van 
Eijden en Burgstede families 
het thema op jonge leeftijd al 
eer aan doen... 
 

....het geen Marscha is maar Marsha zonder C, 
het is namelijk geen Marscha from Russia mit 
Vodka.....jeetje jeetje jeetje 
… de ORT commissie voor de 29ste achtereen-
volgende keer het bestuur wil bedanken voor 
de fantastische problemen met de internet-
verbinding, microfoonaansluiting en geluids-
installatie... 
...Vader Béthe bij elke wed-
strijd van zijn protegés Rodi en 
Joran een videocamera achter 
de baan ophangt en deze ver-
volgens bestudeerd om zo de 
ruwe kantjes van hun tennis-
spel bij te slijpen... 
...Barry White heeft ondervon-
den dat de ORT commissie ook Custom Made 
toernooishirts verzorgt...  
...wij gisteren zijn vergeten om Vito de Vol-
leykoning,  Yorin ‘pakketje’ van Keken en Gea 
‘the G’ Tuhusula te bedanken voor hun hulp 
bij het opbouwen, bij deze! 
....Sam ‘tuut tuut tuut ik ben een dude’ Yega-
neh nog steeds niet kan wennen aan vrijwilli-
gerswerk 
....Sander ‘parallel aan de Meridiaan tunnel’ 
Jansen volgend jaar weer competitie voor 
Randenbroek gaat spelen als Gerard ‘serious 
crepe’ vd Berg dat tenminste toestaat 
....Marina en Renée Eastside zich gisteren 
weer tot in de vroege uurtjes bij de commis-
sie voegden, maaruh waar was Johnie Boy? 
...wij open staan voor wist u datjes, dus hoort 
u wat – geef het door! 
 
♥ The lovebox ♥ 
Met een hamer, wat spijkers en zes plankjes 
begon Ingmar zaterdag aan ‘zijn’ project. 
Ingmar is de man die de term zes plankjes 
een positieve en liefdevolle betekenis geeft. Ja 
mensen, The Love Box is een feit! In The Love 
Box kan iedereen dagelijks zijn of haar ge-
dicht deponeren. De beste van de dag wordt 
gepubliceerd in het dagblad en de beste van 
de week wint zelfs een volledig verzorgd 
weekendje-weg!  Wacht niet langer, laat de 
creabea in je ontwaken en win die prijs! 



 

 

♥ Huis van de dag ♥  
Aziering 12, Amersfoort 
Vraagprijs € 449.000,-- k.k.  
 
Vrijstaande VILLA van 4 bouw-
lagen met garage, een eigen oprit en een zonnige tuin met 
veel privacy rondom de woning. De villa beschikt over een 
royale woonkamer grenzend aan de tuin en terras. Percee-
lopp. 315 m². Bouwjaar 1993. Woonopp.165 m².  
 
♥ Opening ♥ 
De opening, elk jaar proberen wij er weer iets moois van te 
maken. Een spetterend toernooi als het ORT verdient na-
tuurlijk ook een spetterende opening! Daarom is er maan-
denlang vergaderd om de opening van vorig jaar te over-
treffen. Dit zou een hele uitdaging worden aangezien de 
commissie vorig jaar als nachtegaaltjes een openingslied 
ten gehore heeft gebracht. Een moeilijke opgave dus, maar 
geen onmogelijke zo is gebleken.  

 
Vriend van het ORT Bart Bloembergen, onze eigen 
rasambtenaar, was in vol ornaat aanwezig om ge-
heel volgens het thema de commissie met het ORT 
in het huwelijksbootje te laten stappen. Met een 
fantastisch openingsgedicht, een persoonlijk 
woordje voor ieder commissielid, een grap, een 
lach en een traan wist hij het publiek te bespelen.  
 
Tja en toen was het tijd voor de commissie om te 
vlammen.  Voor een vol terras en geinspireerd door 
het youtube filmpje “the wedding entrance” kwa-
men we om de beurt op met de meest uiteenlopen-
de dance moves. Van klassiek ballet tot ouderwets 
hakken, van romantisch schuifelen tot dirty hip hop 
en freestylen. De commissie is van alle markten 
thuis, we zijn tevens in te huren voor feesten en 
partijen. 

 
♥ Tiebreak toernooi ♥ 
Na de opening werd meteen begonnen met het openings-
toernooi. Dit gezelligheidstoernooi in de vorm van super-
tiebreaks werd gespeeld tussen oud-commissieleden, oud-
Randenbroekers, en Randenbroekers die tegenwoordig 
heel actief zijn binnen de club. Het werd een gezellige 
avond met mooie wedstrijden en leuke momenten zowel 
op als naast de baan.  
 
Voor een leuk foto overzicht van de avond check onze web-
site: www.openrandenbroek.nl  
 
De winnaars waren Inge van Keken en Dennis van Eijden. 
En zo presteerde Dennis eens te meer wel op de baan waar 
zijn broertje Kobus, zoals we hem kennen, alleen langs de 
baan van zich deed spreken.  
 

En dan Inge die met een aantal fantastische 
forehands haar mix partner er keer op keer 
doorheen wist te slepen. Iedereen bedankt 
voor de bijdrage en volgend jaar zullen we dit 
zeker weer overdoen! 

 
♥ Gedicht van de dag ♥ 
Samen met jou ben ik niet alleen 
Zoals jij is er geen één 
Met jou kan ik de hele wereld aan 
Samen naar een lekker hotelletje gaan 
Romantisch dineren met z’n twee 
Dat is natuurlijk zwaar oké 
 
Lilian van Wely 
 
♥ Echtpaar van de dag ♥ 
Het echtpaar van de dag van vandaag ziet u 
hiernaast. Berry ‘Björn’ White en Lilian ‘Borg’ 
Kupers. Zij staan vandaag al zo vaak in dit 
dagblad dat we geen zin hebben om weer een 
stuk over ze te schrijven. Maar ze zijn het dus 
wel geworden, dat jullie het even weten, niet 
dat het iemand interesseert maar zij gaan dus 
trouwen en kinderen krijgen, denken wij al-
thans, maar dat kan ook niet zo zijn, maar dan 
hebben we dit in ieder geval gezegd. Bedankt! 

 
♥ Foto’s tiebreak toernooi ♥ 



UITSLAGEN ZATERDAG 26 JUNI 
 

 

 

10.30 uur HE4 Victor Heukensfeldt J. - Thiemo Zeeman   6-4 3-6 3-6  
HD6 Sander v/d Berg  - Michael Balvers  1-6 3-6 

 Olaf Kuyper   - Roy Onkels 

DE7 Lilian Kupers  - Ilse Lesschen  4-6 0-6 

HE7 Peter de Jong  - Marco de Zoete  2-6 1-6 

HE7 Bart van ’t Land  - Andre Masteling  6-2 6-1 

HE7 Erik Masteling  - Paul Schulten  7-6 6-3 
 

 

12.00 uur HE4 Rody Béthe   - Ruben v/d Groep  6-3 6-2 

  HE6 Koen Emmens  - Erik Bijl   0-6 3-6 

 
 

13.30 uur HE4 Joran Béthe  - Rob Gasseling  6-3 6-1 

  HE5 Dennis Linneman - Robert van Wely  6-2 6-0 

  HE5 Berry Witte   - Menno Brakel  4-6 1-6  

  HE5 Maarten v Wezenbeek - Bart Oosterhof  6-3 6-0 
 

 

15:00 uur HE4 Nick Verbeek  - Rutger Smitshuizen 7-5 6-3 

  HE5 Paul Abrahamse  - Sander de Moel  1-6 6-4 7-5 

 

 

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!  

 

 

De 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 

- De Lovebox is te vinden onder aan de trap naar het clubhuis 



DAGPLANNING ZONDAG 27 JUNI 
 

10.30 uur HE4  Nick Verbeek  - Yannick Methorst 

HE6  Bas Schouten  - Olaf Kuyper 

HE6  Thijs Broersen  - Cees Spoelder 

HE6  Ali Moghaddasian  - Paul van Eijden 

HE7  Ronald Lijklema  - Jos Brandt 

 
12.00 uur DE3  Natasja Renkers  - Kim Vrugteveen 

  HE5  Joey Dikker   - Patrick Renkers 

  HE6  Maurits v.d Velpen - Aron Vijzelman 

 
13.30 uur DE4  Amber Kolman  - Rachel Deurloo 

  HE4  Jannai Ruijter  - Patrick van Houten 

  HE7  Frank Vehof  - Marc Vrolijk 
   

15:00 uur DE4  Yvette Hamming  - Lisa Petermeijer 

  HE6  Ed van Empelen  - Mathijs van Londen 
  HE7  Fred Westerink  - Gerard van Putten 

  DD7  Eveline Kramer  - Els Erkens 
    Gerry van Sleen  - Hetty Telman 
 

16:30 HE4  Anton Kuijper  - Jesper Knoop 
  HE4  David van Ark  - Jesse van Keken 

  HE7  Erik van de Wiel  - Sander van den Berg 

  HE7  Ruud Schoordijk  - Sam Dorrestein 
 

18:00 HE4  Menno Brakel  - Ronan Spoor 
  HE4  Joeri Paters   - Thiemo Zeeman 
  HE5  Nils van Putten  - Rik Bronts 

  DE6  Hanneke Schoordijk - Iris Leliveld 

  DD7  Ellen van der Lek  - Sylvia Ankone 
    Gabrielle Verweij  - Madelon Cloo 

 

19:30 HE3  Brian v/d Heuvel  - Robbert van de Hoef 
  HE4  Rodi Béthe   - Joël van Ark 

  HE5  Robbert Ooms  - Max Joosten 

  HE5  Paul van den Oord - Daan Dijkema 

  HE5  Lars Brakel   - Yorin van Keken 

  GD6  Odette Lans  - Marleen Blikman 

    Gert-Jan v/d Vorsten - Koen Emmens 

 

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!  


	dagblad_01
	dagblad_02
	dagblad_03
	dagblad_04
	dagblad_05

