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Hete liefde! ♥♥♥ 
Wat een hitte!! Deze temperatuur 
gecombineerd met het thema doet 
iedereen smelten, zo ook onze deel-
nemers..... 
 
♥ Uitslagen ♥ 

Iemand die altijd voor 
spektakel zorgt is Pa-
trick ‘nog nooit een 
single gewonnen’ Ren-
kers. Nadat Patrick 
heeft gespeeld zijn we 
als commissie nog 1,5 
uur bezig om de scha-
de te herstellen. Gaten 
in de banen herstellen 

van het gegooi van zijn racket, gaten 
in de hekken dichten veroorzaakt 
door de grote hoeveelheid hek-
hands, slacht-offerhulp geven aan 
aanwezige bezoekers die getuige 
zijn geweest van zijn wedstrijd en 
de 23 ballen zoeken die hij gedu-
rende de wedstrijd richting Hoeve-
laken heeft geslagen. Zijn gedrag is 
dus uitermate onvoorspelbaar. Dit 
geldt echter niet voor de uitkomst 
van zijn wedstrijden. Ook dit keer 
stapte onze Pet met lege handen 
van de baan, Joey Dikker won met 
6-1 6-0. 
 
De zus van Patrick is 
Natasja Renkers.... 
enkele jaren geleden 
was ze net zo licht 
ontvlambaar als haar 
kleine broertje, maar 
tijden veranderen. In 
haar partij tegen on-
ze eigen Kim Vrugte-
veen speelde ze ze-
ker niet haar beste 
wedstrijd, toch bleef ze vrij rustig. 
Kim bleef allesbehalve rustig, wel-
licht gestimuleerd door de tropi-
sche omstandigheden stond ze echt 
te vlammen. Met snoeiharde 
groundstrokes, gevoelige slicebal-
len en ook nog af en toe een maan-
bal bracht ze Natasja keer op keer 
in de problemen. In de competitie 

wist Kimmie nog geen potten te 
breken in haar single partijen, deze 
spiraal heeft ze echter doorbroken, 
ze won met 6-3 6-2 en staat nu zelfs 
in de 2e ronde van de DE 3. 
In de ronde van 15:00 uur mochten 
2 sponsoren hun kunsten vertonen. 
Hetty Telman speelde in de DD7 
met Els Erkens tegen Gerry Sleen en 
Eveline Kramer. Hetty kon echter 
na haar eerste ronde weer naar 
huis, want verloor samen met Els 
met 6-2 6-1. 
 

Ook Ed van Empelen 
maakte zijn opwach-
ting. Wij zien Ed re-
gelmatig spelen en 
gisteren was niet zijn 
beste wedstrijd. La-
ten we het er maar 
op houden dat hij in 
het toernooi moet 

groeien. Waar hij in trainingen zo 
nu en dan het publiek op de banken 
doet staan, was het nu een dames-
dubbel dat het publiek kreeg voor-
geschoteld. Geen winners mogen 
slaan, ballen over de lichtmasten, 
rally’s van meer dan 34 slagen, 
kortom echt genieten geblazen. Ed, 
wij kijken al weer uit naar je vol-

gende wedstrijd. 
 
Vanaf de ronde van 16:30 uur 
voelde je spanningen op het 
park. Dat kwam doordat onze 
grazende buren in grote geta-
len op ons park verschenen. 
Stevig herkauwend en met de 
grasslierten nog tussen hun 
tanden mochten ze met grote 
uitzondering het fort Randen-
broek betreden. Ik heb het na-

tuurlijk over het clubje op een 
steenworp afstand van ons park, 
“tennis”club Hoogland. Sinds enkele 
jaren heerste er een gezonde rivali-
teit tussen deze clubs zowel op als 
naast de baan. Gisteren waren er in 
de rondes na 16.30 uur maar liefst 5 
Randenbroek – Hoogland wedstrij-
den. 

 
Als eerste verscheen onze Jesse 
‘dubbele tong’ van Keken op het 
strijdtoneel. Hij nam het in de HE 4 
op tegen David ‘bertha 79’ van Ark. 
En Jesse verdedigde de eer van 
Randenbroek met verve. Af en toe 
werd het zwart voor de ogen, mis-
schien nog een gevolg van gister-
avond, maar over het  
algemeen trok onze rode condor de 
lijn vanuit de competitie door, knap 
gedaan! 
 
Nummer 2 was Pilsje van Nutten, 
hij speelde tegen Rik Bronts. Pils 
was gebrand te winnen na zijn ver-
lies op Alta in de finale van de HE5. 
Pils dacht op Alta zijn krachten te 
sparen voor een toernooi dat er 
echt toe doet maar verkeek zich 
even op zijn tegenstander. Rik won 
uiteindelijk na 10,5 uur 
over twee sets te heb-
ben gedaan. 
 
Gisteren mocht Rodi 
‘linke leftie’ Béthe voor 
de tweede keer aan-
treden, zijn tegenstan-
der: Joël ‘mijn vriendin 
heet Nicole en doet 
niet aan tennis’ van Ark. Joël heeft 
dagen in spanning afgewacht totdat 
hij zich op ons toernooi moest ver-
tonen. Deze crashtestdummy van 
formaat bewijst elk jaar weer dat hij 
zijn uurtjes op de baan heeft ge-
maakt. Joël won de wedstrijd en kon 
volgens eigen zeggen lekker in het 
toernooi groeien. 
 
Yorin ‘Pakketje’ van Keken trof in 
de eerste ronde Lars Brakel. Yorin 
had ons in de nacht ervoor nog ver-
rast met een laat bezoek. Dit bleek 
achteraf een slechte call, Yorin ‘ik 
ruim patat op voor de kost’ Pakketje 
was de eerste die ons toernooi met 
6-bam 6-bam moest verlaten.  



 

 

 ♥ORT sweetheart  ♥ 
 
Vandaag interviewen wij iemand die met 
recht een ORT Sweetheart genoemd mag 
worden. Aanbeden door de hele commissie is 
zij naar ons allen tevredenheid vaak te vin-
den op het park. Ja mensen, het is Martha ‘I’ll 
be back’ van Empelen. 
Naam: Martha van Empelen-Looijenga 
Geboorte datum: 01-01-1968 
Kleur ogen: Groen 

Kleur haar: Grijs, was ooit donkerblond, nu geverfd 
Cupmaat: C75 
Lievelingsdier: Chihuahua genaamd Erik (schijnt iets te 
maken te hebben met die man die gisteren de hele dag 
naast baan twee zat. Hij heet Erik en wilde graag dat Mart-
ha zijn naam zou noemen, Erik bij deze!) 
 
Eerste kus: Met wie mijn allereerste kus was kan ik niet 
meer herinneren. Wat ik mij wel herinner is dat het vies 
was! Mijn eerste kus die ik wel herinner was met Good Old 
Edgar Manschot, dat was gezellig, leuk, plesant, goede er-
varing en nog meer standaard woorden. 
 
Eerste liefde: Dat is natuurlijk mijn eerste en enige: Edje. 
Wij zijn al sinds 1985 samen en dat is dit jaar dus 25 jaar! 
Ik was 17 toen ik Eddepet leerde kennen en hij was 20, 
liefde op het eerste gezicht! 
 
Ideale man: Moet trouw en gezellig zijn, humor hebben, er 
uiteraard goed uit zien want het oog wil ook wat en een 
echte familieman zijn, zoals mijn Edjedepedjekroketje. 
 
Droom man: Ik zal er maar eerlijk voor uitkomen: Arnold 
Schwarzenegger. Vroeger was ik wat aan de dikke kant en 
groot fan van de film Dirty Dancing. Het is altijd een droom 
van  mij geweest dat een man mij ook zo in de lucht zou lif-
ten als Patrick Swayze bij die vrouw met de grote neus 
deed. Omdat ik nogal chubby was moest je van goede hui-
zen komen om mij van de grond te krijgen. Vanaf toen is 
mijn obsessie voor grote en gespierde Oostenrijkers ont-
staan. 
 
Leukste ORT-herinnering: Voor mij is elke dag  hier een 
feest. Ik vind het moelijk om één moment te kiezen! Dat 
kan ook komen doordat ik geen verhalen kan vertellen, dat 
laat ik liever aan Ed over. 

Toekomstwens: Ik hoop dat er ooit een dag komt dat ik 
beter kan serveren. Verder hoop ik nog grijzer en ouder te 
worden samen met mijn Edje en de kids! 

♥Sex and the city  ♥ 
Net zoals in de film en 
in de serie hebben wij 
op Randenbroek onze 
eigen diva’s. Gisteren 
hadden wij van de re-
dactie de eer om even 

een kijkje te nemen in de wereld vol glitter & 
glamour. Wij stellen aan u voor Martha ‘Oos-
tenrijkse kast‘ van Empelen, Inge ‘laat ze 
maar swingen’ van Keken en Jolanda ‘groetjes 
aan de ELT’ Schijven. Binnen 25 minuten 
hadden we achtereenvolgens de volgende 
onderwerpen besproken: Aambeien, Blaasjes 
na het zonnen, Chihuahua’s, De borsten van 
Stefan ‘Kobus’ van Eijden, Edjepetetjekroket-
jemayonaisesambalharingaugurkmetui, Fina-
leplaats van Inge bij het Tiebreak toernooi, 
Grenzeloze ambitie van Martha om een 3’tje 
te worden, Hahahahah, Incontinentie, Jeroen 
Manten, Kast Aart Hagebeuk, Limburgse mij-
nen van Jolanda, Midlife crisis, Nolda, Oscar 
Béthe, Pakketje, Quasimodo want dat is een 
woord met een Q, Rinus spin is in / slice is ni-
ce/ over het toversnoer / door de tunnel / 
kusje op de biceps / okselfris / spiegeltje ma-
ken, Soesterkwartier kapsel van Martha afge-
lopen woensdag, Tatoeages op niet nader te 
noemen lichaamsdelen, U, Vroege vogels kor-
ting bij de Praxis a.s. zaterdag, 
Www.openrandenbroek.nl, X-chromosoom is 
belangrijk, Yorin die uurtjes maakt aan de 
rand van het bosbad, Zoon Jesse met zijn rode 
haren (wel echt de zoon van Raymond en In-
ge?) 
U ziet aan onderwerpen geen ge-
brek......dames bedankt! 

 
♥ Huis van de dag ♥ 
Zangvogelweg 87, Amersfoort 
Vraagprijs € 174.500,-- k.k.  
 
Gemoderniseerd en royaal 4-
kamerappartement gelegen op de 3e verdie-
ping met zonnig balkon (ZW), vrij uitzicht en 
dubbele berging. Op korte afstand van win-
kels, binnenstad en uitvalswegen. Servicekos-
ten € 165,85 p.m. Bouwjaar 1965. Woonopp. 
95 m². 



 

 

♥Vrienden van het ORT  ♥ 

Heeft u altijd al een keer aandeelhouder willen zijn van een 
succesvolle organisatie? Wilt u een gegarandeerd rende-
ment ontvangen in de vorm van een hoop lol en bovendien 
en bijdrage leveren aan het leukste toernooi in de regio? 
Eindelijk, het kan! 

Wij als ORT commissie bieden u dit jaar namelijk de gele-
genheid om zich te verbinden aan ons fantastische toer-
nooi. U kunt zich voor het eenmalige bedrag van €50,- een 
jaar lang aandeelhouder van het ORT noemen. 

Wanneer u zich aanmeldt via het formulier dat te verkrij-
gen is bij de wedstrijdkeet krijgt u daar het volgende voor 
terug: 

- een eervolle vermelding op het bord ‘Vrienden van 
het ORT’ 

- een uitnodiging om op donderdagavond 1 juli 2010 
naar ons park te komen, waar u de hele avond kunt 
genieten van een hapje en een drankje met de ove-
rige aandeelhouders van het ORT. Tevens willen we 
als commissie deze avond in gesprek met u, om uw 
mening te horen over het toernooi 

♥ Gedicht van de dag ♥ 
 
Liefde is..... de betekenis achter woorden begrijpen 
Liefde is..... de betekenis achter gedrag begrijpen 
Liefde is..... mogen zijn zoalsje bent, zonder dat je op dat `               
moment begrepen wordt 
Liefde is..... Liefde is mooi 
 
Hanneke Steeman, geschreven voor mijn dochter 
 
♥ Echtpaar van de dag ♥ 
Ons echtpaar van de dag is een mannelijk duo. Het zijn de 
zoons van Ray ‘Rookie of the year’ van Keken: Yorin ‘Pak-
ketje’ en Jesse ‘The Red Stallion’. Dit duo heeft de commis-
sie tot nu al heel wat dijenkletsers ten gehore gebracht. 
Jesse verbaasde ons allen 
vandaag met zijn drie 
setjes tennis op hoog ni-
veau, en Yorin verbaasde 
ons allen door twee setjes 
op erbarmelijk niveau. De 
trotse vader Raymond: 
“Mijn jongens houden de 
balans in de familie” 

 
♥ Wist u dat……♥ 
...het racket van Sam ‘tuut tuut tuut dude’ gis-
teren tot grote hoogte is gestegen. Nog nooit 
werd er zo goed mee getennist. Jammer voor 
Sam dat het David van Ark was die er mee 
speelde... 
...Odette van der Lans op de baan niet zo heel 
veel presteerde maar de commissie er wel 
feilloos op wees dat je een baan eerst moet 
vegen en dan moet slepen. Want Odette is 
Chief Executive of the Dutch Lijnrechter Ver-
eniging en daar hebben ze uitgebreid weten-
schappelijk onderzoek gedaan waar uit bleek 
dat dit beter is. Sorry Odette maar wij doen 
het op onze eigen manier... 
...Melanie ‘de dochter van Martha Schwarze-
negger’ via de Blackberry Ping van haar moe-
der contact houdt met de comissie... 
....Daan Dijkema een glazen bolletje bij zich 
heeft. In zijn partij gaf hij aan dat hij over 2 
games ging opgeven.  

♥ De dag van vandaag  ♥ 
HUP HOLLAND HUP!!! Ja ja mensen, afgezien 
van de topwedstrijden die vandaag op het 
ORT-programma staan, speelt het Nederlands 
Elftal vandaag de achtste finale tegen Slowa-
kije.  We beginnen vandaag dus extra vroeg 
om zo met z’n allen de wedstijd van oranje 
LIVE op het grote scherm in de kantine te 
kunnen kijken. Het ziet ernaar uit dat het een 
gezellige en drukke achtste finale gaat wor-
den. Laten we met z’n allen Oranje naar de 
kwartfinale 
schreeuwen! De 
eventuele kwartfi-
nale op vrijdag 
zenden wij ook uit 
op groot scherm 
met aansluitend de 
feestavond!!   
 



UITSLAGEN ZONDAG 27 JUNI 
 

10.30 uur HE4 Nick Verbeek  - Yannick Methorst 6-4 6-3  

HE6 Bas Schouten  - Olaf Kuyper  3-6 6-3 6-4 

HE6 Thijs Broersen  - Cees Spoelder  2-6 6-2 6-0 
HE6 Ali Moghaddasian - Paul van Eijden  6-1 7-5 

HE7 Ronald Lijklema  - Jos Brandt   6-2 6-0 

 

12.00 uur DE3 Natasja Renkers  - Kim Vrugteveen  6-3 6-2 

  HE5 Joey Dikker  - Patrick Renkers  6-1 6-0 

  HE6 Maurits v.d Velpen - Aron Vijzelman  6-1 6-3 
 

13.30 uur DE4 Amber Kolman  - Rachel Deurloo  6-2 6-0 

  HE4 Jannai Ruijter  - Patrick van Houten  w.o. 

  HE7 Frank Vehof   - Marc Vrolijk  7-5 6-0 

   
15:00 uur DE4 Yvette Hamming  - Lisa Petermeijer  5-7 6-2 6-1 

  HE6 Ed van Empelen  - Mathijs van Londen 6-1 6-4 

  HE7 Fred Westerink  - Gerard van Putten 6-1 6-0 

  DD7 Eveline Kramer  - Els Erkens   6-2 6-1 

   Gerry van Sleen  - Hetty Telman 
 

16:30  HE4 David van Ark  - Jesse van Keken  7-6 3-6 6-3 

  HE7 Erik van de Wiel  - Sander van den Berg 6-3 6-2 

  HE7 Ruud Schoordijk  - Sam Dorrestein  6-1 6-3 

 

18:00  HE4 Menno Brakel  - Ronan Spoor  3-6 6-4 6-4 
  HE4 Joeri Paters  - Thiemo Zeeman  6-3 6-4 

  HE5 Nils van Putten  - Rik Bronts   6-4 7-6 

  DE6 Hanneke Schoordijk - Iris Leliveld  3-6 6-3 6-2 

  DD7 Ellen van der Lek  - Sylvia Ankone  6-1 6-0 

   Gabrielle Verweij  - Madelon Cloo 
 

19:30  HE3 Brian v/d Heuvel  - Robbert van de Hoef 6-2 6-3 

  HE4 Rodi Béthe   - Joël van Ark  6-2 3-0 opg. 

  HE5 Robbert Ooms  - Max Joosten  3-6 7-5 6-3 

  HE5 Paul van den Oord - Daan Dijkema  2-6 5-0 opg. 
  HE5 Lars Brakel   - Yorin van Keken  6-0 6-0 

  GD6 Odette Lans   - Marleen Blikman  6-1 6-4 

   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!  



DAGPLANNING MAANDAG 28 JUNI 
 

 

 

12.00 uur HE3 Martijn Splinter  - Jannai de Ruijter 
  DE4 Anne van Pelt  - Dionne Tessels 

  DE5 Crista Subroto  - Nuria Boot 

  DE5 Laura Bosman  - Renee Ijzerman 

  HE6 Leon de Hoog  - Vincent Burema 

 

 
13.30 uur DE3 Diane Schäfer  - Dunya Hagebeuk 

  HE5  V. Heukensfeldt Jansen - Casper Gerth 

  HD5 Tom Rattink   - Robbert Ooms 

   Sam Brundel  - Yorin van Keken 

  HD5 Bas Schouten  - Ruud Bügel 
   Jeroen van Wede  - Wilco van Gangelen 

  

  

19:00  DE3 Sanuelya van Loenhout - Romy Smeeing 

  HE4 Ingmar van Dongen - Willem-Jan Oosterhuis 
  HE4 Rens Kok   - Rick Jansen 

  HE4 Wouter Jacobs  - Rene Metz 

  HE5 Mat Blom   - Pieter Koppies 

  HD5 Sander de Moel  - Bart Bloembergen 

   Berry Witte   - Marco Bloembergen 

 
 

20:45  HE3 Mathijs Hulster  - Jordy Kamerling  

  HE3 Joël van Ark   - Anton Kuijper 

  HE4 Matthijs van Bruggen - Jelle de Bruijn 

  HE4 Nick Verkerk   - Nick Peters 
  HE5 Jelle van Haaren  - Alex ten Haaft 

  HE5 Marc Reedijk  - Carlo Schijven 
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