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Liefde voor het weer! ♥♥♥ 
Elk voordeel heb z’n nadeel. Zo 
hebben we de afgelopen dagen al 
1000en liters water op de banen 
moeten sproeien voor goede be-
speelbaarheid, gisteren deed de na-
tuur het zelf, alleen ietsje te veel… 
 
♥ Uitslagen ♥ 
De inschrijving van Lisanne Muuse 
deed onze mondhoeken omhoog 
krullen. Deze dame stond een aantal 
jaar geleden nog op de bar te dan-

sen tijdens de 
feestavond samen 
met Malini ‘Bokito’ 
de Bruin, ze hing 
aan de tap, en deed 
’s avonds de lichten 

uit in het clubhuis. Na blessureleed 
en een verblijf als propper in het 
buitenland maakte ze dit jaar haar 
rentree op ons toernooi. In haar 
partij tegen Pauline Kuijer stelde ze 
het hoogtepunt wel erg lang uit. Op 
matchpoint brak de hemel open. En 
zo moesten de dames 1,5 uur wach-
ten alvorens de beslissende bal ge-
slagen kon worden. 

 
Onze Vito beleefde 
in de ronde van 
15:00 uurweer een 
echt Vito’tje. Een 
briljante tiebreak 

in set twee, maar op het moment 
supreme in de tiebreak van set 3 
brak paniek uit in zijn hoofd. Hij 
trok na de 1e set een sprintje naar 
pappie Ronnie, die had namelijk zijn 
nieuwe rackets. Vito luister vriend-
je, een dikke arm heeft niets met je 
racket te maken. En een “dropshot” 
vier punten achter elkaar op de ser-
vicelijn slaan is tactisch niet echt 
handig, niet de schuld van je racket. 
Carlo Steenvorden maakte dank-
baar gebruik van de gratis ‘pakket-
jes’ en won met 6-1 6-7 7-6 
 
De rode loper werd uitgelegd, de 
persfotografen stonden klaar, het 

geroezemoes op het terras zwol 
aan. Het was de elite tegen het 
klootjesvolk, de Amersfoortse Berg 
tegen het Soesterkwartier, de gol-
fers van de Hoge Kleij tegen het 
bierteam van KVVA, de hersenchi-
rurgen tegen de putjesscheppers, 
Laren tegen Almere, de sjonnies te-
gen de kakkers, Ydo-Roderik de la 
Bruinsma den Hartogh en Ruud-
Olivier de la Gemert-van Adel tegen 
Sjordie Kamerling en Sjeelco van 
Veelen. Ydo en Ruud met de kraag-
jes mooi omhoog en de scheiding in 
de haartjes, Eelco en Jordy met 
gauwe oorbellen en koningskettin-
gen over het shirtje. Uiteindelijk 
waren het onze huis Sjonnies die er 
met de overwinning vandoor gin-
gen, 4-6 6-2 6-3. Nu maar hopen dat 
ze de inventaris wel achterlaten in 
het clubhuis. Ruudje en Ydo zijn 
samen in de BMW cabrio van papa 
naar huis gereden. 
 
Ook willen we nog even stil staan 
bij een fantastische overwinning 
van Sjoerd Elzenga in de ronde van 
18:15 uur. De nummer 1 geplaatst 
in de HE 4 had het zwaar in zijn 
eerste ronde tegen Nick Verkerk. 
Maar dat hij won was wel heel op-
vallend aangezien Sjoerd van me-
ning was dat de commissie het hem 
wel erg moeilijk had gemaakt. De 
ballen waren oud en te zacht, we 
hadden de wind te hard gezet, de 
banen waren zacht en vol gaten, het 
publiek was lawaaierig, het water 
langs de banen was niet koud ge-
noeg. Sorry Sjoerd het spijt ons echt 
verschrikkelijk, we gaan er alles aan 
doen om het in je volgende wed-
strijd goed te maken. We komen je 
thuis ophalen met een limo, in de 
limo word je gemasseerd, op het 
park word je tas gedragen, je in-
schrijfgeld krijg je terug, we zetten 
een blaashal over de banen zodat je 
geen last hebt van de wind, de te-
genstander mag alleen ballen naar 
jou slaan en verder geen stap zet-
ten, en je krijgt een eigen gevulde 

koelkast. Mocht je verder nog wen-
sen hebben dan kun je ze opsturen: 
VIP-Sjoerd@openrandenbroek.nl. 
 
Stefan Bieckmann 
is de TC Zondag 
van Randenbroek. 
In zijn keiharde 
selectiebeleid 
wordt niemand 
gespaard. Reputaties zijn helemaal 
niets waard, resultaten uit het ver-
leden bieden geen garantie voor de 
toekomst. Zo hard als hij is in die 
rol, zo hard is hij 
ook voor zichzelf. 
Deze perfectionist 
in hart en nieren 
mag van zichzelf 
geen fout maken. 
Dit lukte niet helemaal tegen Ed ‘pa-
tatgeneratie’ van Empelen. Ondanks 
dat Stefan iedere dag met de jeugd-
selectie meetraint wist hij met 
moeite te winen van de razende fri-
kadel. Het werd 6-1 en 6-4 
 
In de ronde van 
21:00 uur speelde 
Mark Buitenkamp 
één foutloze ga-
me. Met vlijm-
scherpe returns, 
dodelijke forehands en fenomenale 
dropshots dreef hij Rolf Alblas tot 
wanhoop. Helaas voor Mark bleef 
het bij deze ene game en was de 
tussenstand op dat moment 9-0 
voor Rolf. Hij liet in de rest van de 
partij weinig heel van onze Mark 
Buitenkampf. Ondanks de fantasti-
sche prive trainingen van Jaap ‘deze 
game pakken he’ van Pelt sloeg hij 
zijn forehand nog steeds niet over 
de servicelijn. En jullie weten wat 
Ingmar ‘dappre strijder’ Kolbrink 
zegt, wil je een tweetje worden, 
neem dan les van Ingmar. Dus Mark 
ga naar Ingmar en maak je uurtjes! 
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♥ Gedicht van de dag ♥ 
Liefde was voor mij nog onbeked, 
Tot ik kwam in de Lovebroektent 
Fantastische mannen in Motex gekleed, 
Je wilt niet weten wat dat met mij deed! 
 
Mijn adonis speelde daar, op baan één, 
Gespierd, gebronsd, enorm lekker, ik 
viel voor hem meteen! 
Eerste afspraakje bij van Empelen een kroket, 
En daarna hophophop, lekker naar bed ;-) 
 
Van hotel naar hotel en dan tijd voor een huis, 
Bij Telman & van Leeuwen vonden we ons ideale thuis. 
Met een cabrio van Pon reden we het huwelijk in, 
Maar helaas kwam er snel een eind aan het mooie begin. 
 
Door de scheidingsmakelaar snel klaar met die vent, 
En daar sta ik dan weer in de Lovebroektent. 
Gelukkig staan de mannen van de ORT-commissie altijd 
voor me klaar, 
Dus ga ik op zoek naar een nieuwe date voor volgend jaar! 
 
Romy Schoordijk 
 
♥ Echtpaar van de dag ♥ 
We zijn allemaal mensen en ma-
ken dus allemaal ook wel eens 
een foutje. Zo ook de ORT-
commissie. Ruud Schoordijk en 
Theo Iesberts hadden zich inge-
schreven voor de HD7, maar toen zij op het park kwamen, 
zagen zij tot hun schrik dat ze ingedeeld stonden in de HD6. 
Toch gingen zij vol inspiratie en vechtlust, zoals we van de-
ze mannen kennen, de baan op. In een mooie wedstrijd 
vochten ze zich ook nog bijna naar de overwinning. Wij zijn 
trots op de liefde die deze mannen voor het toernooi en 
voor de commissie toonde, want er wordt ook wel eens 
heel anders omgegaan door deelnemers met een dergelijke 
fout. Aan deze mannen kan een voorbeeld genomen wor-
den! Bedankt mannen!!! Naar verluit willen ze volgend jaar 
trouwens graag deelnemen in de HD5… 

 

♥ Wist u dat……♥ 
...  Machteld nog niet helemaal heeft begrepen dat een 
wedstrijd uiteindelijk toch echt gaat om wie er met een 
overwinning van de baan af komt. Zo liet zij haar 
tegenstandster helemaal terugkomen in de tweede set van 
5-1 naar 5-4 en toen zij eindelijk toch op matchpoint 
kwam, liet ze haar tegenstandster gewoon een 3e service 
slaan. Ilse wilde echter ook echt niet winnen, want ook met 
haar 3e service sloeg zij een dubbele fout. Toen vond 
Machteld het wel genoeg en claimde toch maar de 
overwinning.  

...Eastside in de brugklas zwarte haar-
tjes op de billetjes had! 
...Martha het niet oke vindt dat het ie-
dere keer over de cupmaat gaat, het 
gaat namelijk ook om de dikte van de  
man en om de zweetlucht! 
... Marjolein van Eijden het zo leuk 
vindt dat wij de finales van de HE3 en 

DE3 met ballenjongens spelen dat zij haar 
zoontje van 8 nu al laat oefenen bij haar eigen 
wedstrijden op het ORT. Wij hebben onze 
scouts er dan ook meteen op afgestuurd… 

 
♥ De dag van vandaag  ♥ 
De woensdag in een toernooiweek is de dag 
waarop de helft van het toernooi erop zit. Dat 
is altijd een mooi moment om ook even te 
evalueren als commissie. Dit doen wij dan 
ook altijd op de woensdagavond en proberen 
op die manier de oneffenheden van de afge-
lopen dagen recht te strijken en het de twee-
de helft van de week nog wat beter te doen 
voor de deelnemers. 
Ook zie je op woensdag vaak de eerste wallen 
ontstaan niet alleen bij de commissieleden, 
maar ook bij sommige deelnemers. Want er is 
toch steeds een grote vaste groep, die wij da-
gelijks op het park terugvinden. Zij hebben 
denken wij dan ook geen werk, geen vrien-
den, geen auto, geen hobby’s, maar vooral 
geen liefde, want die komen ze natuurlijk 
zoeken op het Telman & van Leeuwen open 
van dit jaar. Leuk dat jullie er allemaal zijn en 
kom elke dag langs!!! 

 

♥ Vrienden van het ORT  ♥ 
Zoals u al heeft kunnen lezen is het dit jaar 
mogelijk een aandeel ORT te kopen en op die 
manier het toernooi te steunen. Er zijn op dit 
moment 10 aandeelhouders, die allemaal ook 
uitgenodigd zijn op de ‘vrienden van het ORT-
avond’ donderdag. Wij willen ze op deze ma-
nier ook nog eens ontzettend bedanken: 

- Marc Vrolijk 
- Ruud & Hanneke Schoordijk 
- Jerry & Gea Tuhusula 
- Nolda Tesson 
- Jan Doldersum 
- Rinus van Leeuwen 
- Mevr. Schijven 
- Helma Leeuwen 
- Jeroen Wijker 
- Jeroen v/d Hoek 



UITSLAGEN DINSDAG 29 JUNI 
 

13.30 uur DE3 Pauline Kuijer  - Lisanne Muuse  7-6 0-6 6-4 

  DE4 Crista Subroto  - Yentl Methorst  6-3 6-7 6-3 
  HE5 Joey Dikker   - Rutger de Zoete  6-2 6-4 

  HE5 Maarten Jansen  - Dennis Flipse  7-6 6-2 

  HE6 Thijs Broersen  - Jeroen van Wede 6-2 6-1 

 
15:00  uur DE4 Susan Bosman  - Giulia van Tiel  1-6 6-1 6-1 

  HE4 Nils van Putten  - Thorben Kaldenberg 7-5 7-5 

  HE4 Vito Vrugteveen  - Carlo Steenvoorden 6-1 6-7 7-6  
  HE4 Walter Varenkamp  - Caper Gerth  6-4 4-6 6-0 

  DE5 Celine Delhez  - Susan van Hesteren 6-7 6-3 6-3 

  HE5 Rodi Béthe   - Sam Brundel  6-1 2-0 opg. 
  

16:30 uur HE3 Anton Kuijper  - Marnik Middendorp 6-4 2-1 opg. 

  HE4 Matthijs van Bruggen - Simon Burema  7-5 6-1 

  DE7 R. Lexmond-Krechting - Ineke Kries-Lemtra 6-4 6-3 
16:45 uur HE4 Brian v/d Heuvel  - Jannai de Ruijter  7-5 6-3 

  HE5 Wilco van Gangelen - Joran Béthe  6-2 6-3 

  HE6 Olaf Kuyper   - Vincent Burema  6-3 3-6 6-3 
 

18:00 uur HE4 Rens Kok   - Tim van den Dijssel 7-5 6-2 

  HE4 Marc Koopmanschap - Menno Brakel  6-0 6-0 
  DE5 Amber Kolman  - Giulia van Tiel  6-4 7-6 

18:15 uur HE4 Sjoerd Elzenga  - Nick Verkerk   6-2 0-6 6-3 

  HE5 Sake van der Oord - Dennis Linneman  6-1 6-0 

  DE7 Linda van Wely  - Els Erkens   6-2 6-4 
 

19:30  uur HE4 Joël van Ark  - Willem-Jan Oosterhuis 6-4 2-6 6-0 

HD6 Rob van Grevenhof - Theo Iesbert   7-6 6-3 
   Bart van ’t Land  - Ruud Schoordijk 

  DD7 Marjolein van Eijden - A. van Bentum-Wolff 6-0 6-2 

   Wendeline Thijs  - L. Jongma-Westland 

19:45  uur HD3 Ydo Bruinsm a  - Jordy Kamerling  4-6 6-2 6-3 
   Ruud van Gemert  - Eelco van Veelen 

  HE6 Stefan Bieckmann - Ed van Empelen  6-1 6-4 

  DD7 Greetje Koevoets  - Ellen Baarslag  7-5 6-3 
   Cisca de Weert  - Wendy de Jager 

 

21:00  uur HE3 Rolf Alblas   - Mark Buitenkamp  6-0 6-1 
  DE7 Ilse Lesschen  - Machteld Linschoten 6-1 6-3 

  DD7 Ilonka Jörg   - Jennie Mast   1-6 6-2 6-4 

   Charlotte Slangen - Bea van der Velde 

21:15  uur HD6 Peter van Gangelen - Gert Muijs   6-1 6-4 
   Robin Saers  - Yoeri Muijs   

  GD6 Petra Oostveen  - Mirna Drent   3-6 6-0 6-1 

   Hans Vial   - Marc Vrolijk 
  HD7 Rembert Sierksma  - Sander van Essen 6-4 7-6 

   Frank Vehof   - Jaap Kries 

  HD7 Andre Masteling  - Andre Gijtenbeek  6-3 6-0 
   Erik Masteling  - John Smeeing 



DAGPLANNING WOENSDAG 30 JUNI 
 

 

15:00 uur DE4 Precilla van Korlaar - Marloes van Gangelen 
  HE5 Jelle van Haaren  - Casper Gerth 

  HE5 Menno Brakel  - Max Joosten 

 

16:30  HE4 Brian v/d Heuvel  - Tim v/d Dijssel 
  HE5 Paul v/d Oord  - Dennis Flipse 

  DE7 Marjorie Bakker  - Ineke Kries-Lemtra 

16:45  GD3 Pauline Kuijer  - Diane Schäfer 
   Marnik Middendorp  - Ruud van Gemert 

  HE4 Joeri Paters   - Simon Burema 

  HE4 Joran Béthe   - Robbert v/d Hoef 
 

18:00  HE3 Mark v/d Hoek  - Roeland Schriemer 

  HE5 Mat Blom   - Michiel Crol 

  DE6 Ellen Does   - Sarah v/d Weij 
18:15  HE4 Sjoerd Elzenga  - Rene Metz 

  DE5 Nuria Boot   - Sabrine v/d Bor 

  DD6 Laura Bosman  - Ivonne Drenth 
   Ilse de Vries   - Ria Merkenij-Steenbeek 

  HD7 Koos Venema  - Tony v/d Kieft 

   Michel Verduijn  - Gerard van Putten 
 

19:30  HE3 Paul Sevinga  - Ydo Bruinsma 

  DD4 Amy Heheman  - Saskia Hogenbirk 

   Yentl Methorst  - Marjon Zwaan 
  HD4 Ingmar van Dongen - Rob Gasseling 

   Jesse van Keken  - Wouter Jacobs 

  DD7 Marjan Hommersom - Marloes Eek 
   Inge van Keken  - Valerie Jehee 

19:45  HE4 Carlo Steenvoordern - Guido Bouman 

  HD5 Michel le Belle  - Hassan Echmakh 

   Jeroen Wijker  - Mathijs van Londen 
  DD7 Jeanette Dieters  - Ellen Baarslag 

   Yvonne Marcin  - Wendy de Jager 

 
21:00  HE3 Robbert v/d Hoef  - Erik Gorris 

  HE4 Eelco van Veelen  - Thorben Kaldenberg 

  HE7 Bart van ’t Land  - Ruud Schoordijk 
21:15  HE3 Jordy Kamerling  - Joris Onverwagt 

  HE6 Niels Koorman  - Eugene Kepel 

  DD7 Kirsten Bekkering  - Martha van Empelen 

   Betty Venhorst  - Roos Birza 
  HD7 Erik Alink   - Andre Masteling 

   Peter Rietman  - Erik Masteling 
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