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Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2010

Liefde voor de bal! ♥♥♥

pions League won. Hij zette in zijn
eentje de wave in, gaf high fives aan
zichzelf en feliciteerde zichzelf met
de fantastische overwinning. Wie
wil er nou niet zo’n fanatieke supporter?! Pieter gaf vooraf nog aan
dat hij moest winnen anders zou er
volgend jaar een ‘6’ op zijn pas
staan. Helaas waren 2 tegenstander
hem net iets te machtig. Mat won
met 7-5 en 6-4.

Vanwege onze liefde voor het voetbal begon de dag gisteren al om
12:00 uur met de eerste partijen.

♥ Uitslagen ♥

Anne ‘’ van Pelt nam het op tegen
Dionne Tessels. Anne speelde met
haar vader nog even in voor de
wedstrijd op één van de bijbanen
van het park, maar dit mocht in de
eerste set niet baten, want die ging
met 6-2 naar Dionne. Anne vocht
zich goed terug en won uiteindelijk
onder het toezient oog van haar
volgende tegenstander Marloes van
Gangelen in 3 sets.
Een ronde later stonden er twee
ORT-sweathearts tegenover elkaar
op de baan in de DE3. Diane ‘too big
to fit in here revival’ Schäfer nam
het op tegen Dunya ‘Adriaantje’ Hagebeuk. Dunya nog herstellende van
een polsbreuk was toch een stukje
beter dan Diane. Gelukkig bestaat
de
slicebackhand ook,
zag je Dunya
denken. Hopelijk kan ze in
de
volgende
rondes zonder
pijn haar dubbelhandige backhand
slaan om zo de strijd aan te gaan tegen waarschijnlijk de nummer 2
geplaatst Evianne Bouw.
Voor de oudgedienden in de commissie was het gister een leuk
weerzien met inspirator, mental
coach en psycholoog Pieter Koppies. Hij speelde tegen Mat Blom en
eigenlijk tegen Mat
en zijn trouwe supporter. Want de man
op het bankje langs
de baan bewoog nog
meer dan de spelers
op de baan. Ieder
punt werd gevierd
alsof Ajax de Cham-

Het doek viel ook
voor Ingmar ‘bier
met een rietje’
van Dongen. Hij is
player of the year
geworden
bij
Randenbroek,
maar daar was
tegen Willem-Jan
Oosterhuis niet zo
heel veel van te
merken. Ingmar hield zich niet aan
het spelplan: diepe bal op de backhand, dropshot, oplopen en dus
won Willem-Jan met 6-1 en 7-5.
Om 20.35 was het
dan zover, de commissie was nog aan
het nagenieten van
Oranje toen ineens
de grond onder ons
begon te trillen. Paniek maakte zich
meester, de ramen
van de keet werden gesloten, kinderen werden naar binnen gehaald,
Joop Schaeffer werd direct gebeld,
Marcel Griffioen beleefde een “oh
my goodness” deja vu, de hond
van Leo Nieuwenhuis hield op
met blaffen, “pakketjes” werden
niet meer bezorgd, Yorin viel uit
zijn badmeester stoel bij het
bosbad, zelfs Ingmar tufte z’n
koek uit en begon te rennen,
Bertha hield op met meisjes
kussen, Sam kwam opeens zijn
afspraken na, Gerard begon
grappen te maken, Bas ging op de
bar dansen, Passie werd verliefd,
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Bianca kreeg een stem als een nachtegaal, Groetjes Pimmie kroop in
zijn commandopost, Chantal pakte
haar tennisracket, Sander kreeg
eindelijk een kleurtje op zijn wangen en Raymond deed zijn Ray Ban
af. Wat was er aan de hand???? Een
vlugge blik op de parkeerplaats en
wat zagen wij.....the return of the
Hulk. Martha ‘Arnold’ van Empelen
dreef langzaam weg bij het zien
van....jawel Jordy Kamerling. Jordy
is op het punt gekomen dat zelfs
een XXL body fit is geworden. Wat
zit dat shirt heerlijk strak om zijn
gespierde torso. Zijn tegenstander
in de HE3, onze eigen Mathijs ‘een
beetje gek’ Hulster, was zichtbaar
geintimideerd, hij verloor met 6-4
en 7-5.
Oh en wat was het weer
genieten met onze
Bloembergen vriendjes.
Vriendje Hartus was in
vergelijking met de
opening ineens een
beetje ordinair volgens
hoofdredacteur Geertje
Joling. Dropje Bloemie bracht zoveel liefde op ons park, dat zelfs de
versiering een beetje verbleekte.
Het thema is echt op hun lijf geschreven. 20 jaar terug waren het
hippies en eigenlijk zijn ze daar altijd in blijven hangen. Ze speelden
alle ballen met liefde aan voor hun
tegenstanders Sander de Moel en
Berry ‘voor behangen en’ Witte. Ze
gaven hun tegenstanders bij een
mooie bal een high five, vulden de
bidonnen van hun opponenten, stonden hun
rackets af toen er een
snaar van Sander kapot
ging en gaven zelfs met
liefde de overwinning
weg. Het werd 7-5 6-2
voor Sander en Berry.
Een mooie dag was weer
ten einde.

♥ Hollandse liefde ♥

♥ORT sweetheart ♥
Naam: Bert Vrugteveen
Geboorte datum: 05-011953
Kleur ogen: Bruin
Kleur haar: Zwart
Cupmaat: AA
Lievelingsdier: Hond, een
Gouden Retriever
Eerste kus: Dat was met Paula in om en nabij 1975 (haar
achternaam weet ik niet meer maar volgens mij was het
Abdul). Het was een gezellige ervaring maar in dit geval
een one night stand. Je weet wel Just for the Fun, zo ging
het in die dagen...

Het was weer een gezellige bedoeling gisteren op Randenbroek tijdens het voetbal. Van
jong tot oud zat op de tribunes, men sloot
weddenschappen af, bejubelde niet alleen de
doelpunten maar ook iedereen die binnenkwam, irriteerde zich aan de toeter van Diego,
luisterde naar de slechte grappen van Sam,
had medelijden met Rinus en Ingmar die
moesten lesgeven en gelukkig werd de stemming niet verpest door een nederlaag. Zo
kunnen we het vrijdagmiddag allemaal nog
eens dunnetjes overdoen tegen Brazilië. Dus
kom gezellig kijken en daarnaa een feestje
vieren op de feestavond aanstaande vrijdag!

Eerste liefde: Dat was eveneens Paula. Ik was helemaal
hotel de botel helemaal tot over mijn oortjes op die vrouw.
Zij was en is nog tot op deze dag mijn muze, mijn Edelweiss, mijn Utopia... Helaas heb ik nooit een relatie met
haar gehad. Na die avond is ze verdwenen in de nacht en
spreekt ze alleen nog tot mijn verbeelding.
Ideale vrouw: Moet bij de familie passen, dat is het voornaamste. Verder moet ze gezellig zijn en niet te opdringerig. Ik ben niet echt veeleisend dus hier blijft het bij.
Droom vrouw: Shania Twain, zij heeft het ideale plaatje.
Looks, uitstraling en goede muziek, ik houd wel van country rock.
Leukste ORT-herinnering: Ik heb niet bepaald één herinnering. Ik hou van de gezelligheid en de mensen. Uiteraard is het ook leuk om de hele dag met je hobby bezig
te zijn. Op natuur na vind ik het fotograferen van tenniswedstrijden het leukst.
Toekomstwens: Gezond blijven, dat is het belangrijkst! Ik
hoef niet perse een vrouw tegen te komen, momenteel ben
ik tevreden met mijn leven en dat wil ik zo houden.

♥ Huis van de dag ♥

Brilsalamander 2, Amersfoort
Vraagprijs € 419.000,-- k.k.
Helft van dubbel woonhuis met oprit en garage,
gelegen op een mooie locatie in Nieuwland. De
woning is v.v. een zonnige brede achtertuin
(ZW), sfeervolle woonkeuken en riante woonkamer. Perceelopp. 196
m². Bouwjaar 1999. Woonopp. 180 m².

♥ Gedicht van de dag ♥
Je kwam als een service op me af
Helaas eerste fout...
Maar de 2e deed het hem:
Je kwam als een ace mijn hart binnen.
Mijn return was niet meer mogelijk
Ik was met stomheid geslagen
Jij was weer aan zet en kwam direct naar het net
Met jouw smash dwong je ons de diepte in
Een dropshot: ik was even bang dat je niet binnen mijn bereik zou komen...
Een slice: die bracht ons weer even met beide benen op de
grond...
Maar...
Mijn lob bracht ons naar de zevende hemel
Game, Set & (love-) match

♥ Echtpaar van de dag ♥

Het echtpaar van de dag zijn twee mensen die
de geschiedenis van het ORT kennen en hebben gemaakt. Jerry heeft zich jaren lang ingezet als voorzitter van de ORT-commissie en
Gea was daarin natuurlijk zijn steun en toeverlaat en daarom ook dagelijks op het ORT te vinden. Zij kunnen het ORT nog steeds niet de rug toekeren en gelukkig
maar, want zij doen nog steeds puik werk! Jerry maakt niet
alleen een lekker hapje voor de deelnemers, maar verzorgt
samen met Gea ook elke
dag het eten voor de
commmissie. Ook gisteren was het weer
heerlijk en wij bedanken hen dan ook weer
voor de inzet voor het
ORT voor dit jaar. En
kijk eens hoe lief ze
zijn zo op de foto... Real Love!!!

♥ Wist u dat……♥
... Ed van Empelen slecht tegen groepjesvorming bij de
commissie kan. Want wat als er nou een bom valt op precies die plek, dan moet hij toernooidirecteur worden....
....Sam zich gisteren ontpopte tot moppentapper van de
eeuw. Toen de commentator bij de wedstrijd van Oranje
sprak over de ongelukkige wedstrijd die Gregory ‘Emiel’ vd
Wiel speelde bedacht Sam zich geen seconde. Hij pakte zijn
moment of fame, stond op, pakte de microfoon en sprak de

magische woorden die nu al de geschiedenisboeken in gaan: ‘misschien zijn de spaken van
v/d Wiel wel kapot’. Sam bedankt dat je het
niveau van onze humor to the next level hebt
gebracht. Morgen doen we weer een grapje
van Sam!
...Ed van Empelen een nieuw onderzoek is gestart naar de cupmaat van vrouwen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de keet.
...er tegenwoordig nog strengere tennisleraren zijn dan onze eigen Rinus van Leeuwen.
De trainer van Anton Kuijper verbood het
hem om met links te tennissen. Uiteindelijk
vonden ze een tussenweg, hij serveert nu met
links en slaat vervolgens zijn groundstrokes
met rechts, maar z’n smash weer met links.
...Casper Gerth door niets te stoppen is. Zelfs
een wedstrijd van het het Nederlands elftal is
geen reden om zijn wedstrijd te onderbreken.
....er gisteren een definitief
einde is gekomen aan het
best bewaarde geheim van
Randenbroek. Al die jaren
heeft hij ons voor het lapje
gehouden. Wanneer hij zei
dat hij in dat stadion in
Rotterdam zat, was hij
stiekem Ajax dvd’s aan het kijken. Niet Josef
Kiprich, maar Dennis Bergkamp is zijn grote
idool. Hij is naar de Arena gegaan toen Ajax
dit jaar de beker won, hij draagt ’s nachts
shirts van Luis Suarez, hij kent alle ajax liedjes uit zijn hoofd en zit stiekem in het pak van
Lucky (de mascotte van Ajax). Ingmar ‘dappre
strijder’ Kolbrink is een echte Ajacied. Hij
heeft zelfs een echte AJAX bal in zijn auto liggen. Het levende bewijs is te vinden op de foto hiernaast. Ingmar welkom bij de beste club
van Nederland!

♥ De dag van vandaag ♥
Weer een erg warme dag met een vol programma aan wedstrijden. Veel Randenbroekers weer op de baan (ook veel tegen elkaar),
dus dat kan leuke momenten en spannende
wedstrijden opleveren. Kom dus een hapje en
een drankje doen op het Telman & van Leeuwen Open en genieten van het mooie tennis
en de gezelligheid!

UITSLAGEN MAANDAG 28 JUNI

12.00 uur

HE3
DE4
DE5
DE5
HE6

Martijn Splinter
Anne van Pelt
Crista Subroto
Laura Bosman
Leon de Hoog

-

Jannai de Ruijter
Dionne Tessels
Nuria Boot
Renee Ijzerman
Vincent Burema

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

13.30 uur

DE3
HE5
HD5

Diane Schäfer
V. Heukensfeldt Jansen
Tom Rattink
Sam Brundel
Bas Schouten
Jeroen van Wede

-

Dunya Hagebeuk
Casper Gerth
Robbert Ooms
Yorin van Keken
Ruud Bügel
Wilco van Gangelen

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

HD5

6-2
6-2 7-6
6-1
7-6
6-3

w.o.

19:00

DE3
HE4
HE4
HE4
HE5
HD5

S. van Loenhout
Ingmar van Dongen
Rens Kok
Wouter Jacobs
Mat Blom
Sander de Moel
Berry Witte

-

Romy Smeeing
6-4
Willem-Jan Oosterhuis 6-1
Rick Jansen
7-5
Rene Metz
7-5
Pieter Koppies
7-5
Bart Bloembergen
7-5
Marco Bloembergen

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

20:45

HE3
HE3
HE4
HE4
HE5
HE5

Mathijs Hulster
Joël van Ark
Matthijs van Bruggen
Nick Verkerk
Jelle van Haaren
Marc Reedijk

-

Jordy Kamerling
Anton Kuijper
Jelle de Bruijn
Nick Peters
Alex ten Haaft
Carlo Schijven

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

6-4
3-6
4-6
6-2
6-0
6-1

Ergens eten deze week?
Op het terras zijn er elke dag lekkere hapjes te verkrijgen. 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 DINSDAG 29 JUNI
13.30 uur

DE3
DE4
HE5
HE5
HE6

Pauline Kuijer
Crista Subroto
Joey Dikker
Maarten Jansen
Thijs Broersen

-

Lisanne Muuse
Yentl Methorst
Rutger de Zoete
Dennis Flipse
Jeroen van Wede

15:00 uur

DE4
HE4
HE4
HE4
DE5
HE5

Susan Bosman
Nils van Putten
Vito Vrugteveen
Walter Varenkamp
Celine Delhez
Rodi Béthe

-

Giulia van Tiel
Thorben Kaldenberg
Carlo Steenvoorden
Caper Gerth
Susan van Hesteren
Sam Brundel

16:30 uur

HE3
HE4
DE7
HE4
HE5
HE6

Anton Kuijper
Matthijs van Bruggen
R. Lexmond-Krechting
Brian v/d Heuvel
Wilco van Gangelen
Olaf Kuyper

-

Marnik Middendorp
Simon Burema
Ineke Kries-Lemtra
Jannai de Ruijter
Joran Béthe
Vincent Burema

HE4
HE4
DE5
HE4
HE5
DE7

Rens Kok
Marc Koopmanschap
Amber Kolman
Sjoerd Elzenga
Sake van der Oord
Linda van Wely

-

Tim van den Dijssel
Menno Brakel
Giulia van Tiel
Nick Verkerk
Dennis Linneman
Els Erkens

HE4
HD6

Joël van Ark
Rob van Grevenhof
Bart van ’t Land
Marjolein van Eijden
Wendeline Thijs
Ydo Bruinsm a
Ruud van Gemert
Stefan Bieckmann
Greetje Koevoets
Cisca de Weert

-

Willem-Jan Oosterhuis
Theo Iesbert
Ruud Schoordijk
Aletta van Bentum-Wolff
Linda Jongma-Westland
Jordy Kamerling
Eelco van Veelen
Ed van Empelen
Ellen Baarslag
Wendy de Jager

Rolf Alblas
Ilse Lesschen
Ilonka Jörg
Charlotte Slangen
Peter van Gangelen
Robin Saers
Petra Oostveen
Hans Vial
Rembert Sierksma
Frank Vehof
Andre Masteling
Erik Masteling

-

Mark Buitenkamp
Machteld Linschoten
Jennie Mast
Bea van der Velde
Gert Muijs
Yoeri Muijs
Mirna Drent
Marc Vrolijk
Sander van Essen
Jaap Kries
Andre Gijtenbeek
John Smeeing

16:45 uur

18:00 uur
18:15 uur

19:30 uur

DD7
19:45 uur

HD3
HE6
DD7

21:00 uur

HE3
DE7
DD7

21:15 uur

HD6
GD6
HD7
HD7

