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Wij houden van Oranje! ♥♥♥ 
Het is weer zover vanavond, het 
Nederlands Elftal gaat er weer 
tegenaan tegen Brazilië! Kom allen 
kijken naar dit spektakel in ons 
clubhuis op groot scherm!  

 
♥ Uitslagen ♥ 

Jajaja daar gaan we 
weer! Heerlijk zeg 
onder tropische 

omstandigheden 
de ronde van 13:30 
spelen. Er stond 

wederom een Randenbroeks 
onderonsje op het programma. 
Joran “hij heeft Beet he” speelde 
tegen Rutger Sweet and Sour. En 
het werd net als in de vorige partij 
van Beet he een hete bedoeling. 
Hoezo Randenbroekers onder 
elkaar, het leek wel Ajax –
Feyenoord. En zo mogen we dat 
zien, op het scherpst van de snede. 
Maar wel samen een raketje eten na 
afloop. Keep the love alive! Joran 
wist nu de vis wel binnen te halen 
en won met ..... 
 
In de categorie “wie heeft de 
langste” is de prijs gisteren gegaan 
naar Anton Kuijer. Deze marathon 
man mocht het eerst opnemen 
tegen Jesper Knoop ‘in je zakdoek’ 
en dat was een behoorlijke 
bevalling. Wanneer het verboden is 
om winners te slaan, er op maar één 
helft van de baan gespeeld wordt en 

iedere bal 3 
meter over 
het net en op 
de servicelijn 

wordt 
gespeeld dan 
zijn die rally’s 
ook lang. En 

als je dan uiteindelijk meer dan 3 
uur op de baan staat en je moet 10 
minuten later weer de baan op dan 
ben je even doodziek. Zijn 
tegenstander in die volgende ronde, 
Marc ‘goed’ Koopmanschap, dacht 

de overwinning al op zak te hebben. 
Anton is echter de Gebreselassie 
van de tennissport en plakte er 
gewoon nog even 1,5 uur aan vast 
om zo zijn tweede overwinning van 
de dag binnen te slepen. Het werd 
.... 
 
Rik Bronts beleefde gisteren zijn 
hoogtepunt in zijn roemruchte 
carriere tot nu toe. De afgelopen 
jaren zat Rik toch wel in een 
negatieve spiraal. Alleen het feit dat 
hij nog steeds bij Hoogland speelt is 
natuurlijk nooit goed voor je. Met 
degradaties, blessures, slechte 
dubbelpartners en belabberde 
banen om op te trainer was het niet 
makkelijk voor hem. Maar op het 
park van 
Randenbroek 
leeft hij op, de 
zon gaat weer 
schijnen, hij 
krijgt zin in het 
leven, mensen 
herkennen 
hem weer op 
straat, 
vrouwen staan 
voor hem in de 
rij, maar Rik 
blijft Rik, no 
nonsens, gewoon rustig je weet 
zelluf! Ondanks zijn beroerde 
achternaam lijkt het nu toch 
werkelijk te kunnen gaan gebeuren. 
Want wanneer je de nummer 1 
geplaatst in de HE 5, Sake van der 
Oord, uit kan schakelen dan ga je 
toch echt serieus voor goud en laat 
je het Brons definitief achter je. Rik 
was zelf zo onder de indruk van zijn 
overwinning dat hij zich er voor 
excuseerde. Rik het geeft niks 
jongen...vanaf nu ben je in de zone! 
 
Sjoerd Elzenga voelde zich de koning 
te rijk, 
In een limo naar de baan gebracht 
worden en dat na al zijn gezeik!!! 

 

Want het gezeur van onze Sjoerd is 
definitief verleden tijd, 
Het love en peace principe is ook 
doorgedrongen tot deze high 
maintenance meid! 
 
Niet meer zeuren en piepen op de 
baan, 
Vanaf nu zal Sjoerd als positivo door 
het leven gaan! 
 
Titelverdedigster in de DE 3 Tamara 
Mol speelde in ronde één, 
Tegen Kimmie Vrugteveen kon ze het 
eigenlijk ook wel met een blinddoek 
om en op één been. 
 
Want ondanks dat onze Kimmie er 
alles aan deed, 
Kostte de overwinning Tamara geen 
enkele drubbel zweet. 
 
Met 6-bam 6-tik was het toernooi 
klaar voor Kim, 
En zo zit het definitief krijgen van de 
beker er voor Tamara nog steeds in. 
 
Want Tamara mag de grote beker 
houden wanneer ze dit jaar wint, 
Helaas voor haar is zij echter niet de 
enige die de beker bemint. 
 
Ook de nummer 1 geplaatst in de HE 
3 mocht gisteren zijn kunsten 
vertonen, 
Sven Weingartner Sammer Völler 
Beckenbauer Mülller Matthaus 
Schweinsteiger Badstuber wil zich 
tot koning van Randenbroek kronen. 
 
Guido Bouman werd als eerste aan 
zijn zegekar gebonden, 
Met 6-bam 6-2 was het Guido die 
begon met het likken van zijn 
wonden. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

♥ Uitslagen 2♥ 
Helaas voor onze Stich maakt hij 
geen kans meer op eremetaal, 
Een derde set tegen Lars Brakel 
werd hem fataal. 
 
Ondanks zijn lenigheid en fabelachtige motorische 
vaardigheden kwam hij net tekort, 
Misschien toch het gebrek aan het maken van uurtjes dat er 
aan schort. 
 
Morgen tijdens de feestavond zal onze Stich echter laten zien 
waartoe hij in staat is op de dansvloer, 
En dat hij gisteravond heeft verloren na meer dan 2,5 uur 
knokken interesseert hem dan geen moer. 
 
Om precies 00:00 mocht ELT Pimmie zijn laatste baan 
slepen,  
Martijn Splinter en Marnik Middendorp hadden moeite 
elkaar te breken. 
 
Uiteindelijk wist de nummer 3 van de plaatsingslijst met 6-4 
in de derde set te winnen, 
En zo is Marnik nog steeds op weg om zondag een mooie 
cheque te innen. 
 
♥ ORT sweetheart  ♥ 
Voor vandaag hebben wij 
vriendin van het ORT  en 
potentieel commissielid Hanneke 
‘De Sensuele Tijger’ Schoordijk. 
 
Naam:  Hanneke Schoordijk 
Geboorte datum:  14-07-1964 
Kleur ogen: Groen 
Cupmaat: C75 
Geboorteland: België. Ik ben geboren in België omdat mijn 
vader daar destijds werkte. In België heb ik geen vriendje 
gehad. Na 1,5 jaar verhuisden wij weer naar Nederland. 
Qua liefde was ik dus een ‘Slow Starter’. 
Kleur haar:  Momenteel een mix van geel, rood, oranje, 
grijs en bruin. Dit kapsel heb ik te danken aan de dochter 
van Tony ‘macaroni’ van de Kieft. Zij is kapster in opleiding 
en omdat ik al zo ontzettend knap ben kan zij weinig aan 
mijn haar fout doen... Van oorsprong ben ik kastanjerood 
met een tintje grijs. Sensueel zoals sensueel bedoeld is 
(eigenlijk net zo sensueel als de stem van mijn dochter 
Romy). 
 
Eerste kus: Dat was enorm lekker en ik herinner het nog 
als de dag van gister. Zijn naam was Mark Rutte.... Ik had 
Markie Mark nog in zijn goede dagen en was spontaan 
verliefd. Ik werd zelfs misselijk van geluk, zo’n goddelijke 
zoen van een adonis als de aankomstig premier van 

Nederland is onbeschrijfbaar. Dit werd een 
probleem toen al mijn vriendinnen mij 
vroegen hun de kneepjes van het vak der 
French Kissing te leren. Ik ga geen uitdaging 
uit de weg dus ook deze niet en nam mijn BFF 
(best friends forever) op sleeptouw. Ik 
organiseerde een ‘tongsessie’, een cursus 
voor groentjes waarbij de theoretische kant 
ondergeschikt is. Het enige benodigde 
atribuut voor deze likcursus was een 
eierdopje... Ik stond voor de groep, nam het 
eierdopje in mijn linkerhand, bewoog deze 
uiterst sensueel naar mijn mond en begon het 
onderste uit het dopje te likken. Lassie was er 
niks bij, wild als een miereneter bleef er niks 
van dit dopje over. Mijn BFF waren onder de 
indruk en kregen allemaal hun eigen 
eierdopje mee naar huis om te oefenen. 
 
Eerste liefde: Dat was Luc Jensen (de broer 
van Robert. Uiteraard een semi bekend 
persoon om een tendens in het verhaal te 
creëren..) Ik was toen 15 jaar, was hem snel 
zat maar durfde het niet uit te maken. Ik was 
bang dat hij zou gaan huilen... 

Ideale man: Moet vrolijk, positief, attent, 
ondernemend en iemand zijn die iets van het 
leven wil maken. Ik wil niet zo’n halve tamme 
bankhanger. Mijn Ruud voldoet aan al deze 
eisen. Wij zijn nu al 28 jaar samen en ik heb 
Ruud leren kennen toen ik vroeger vaak bij 
Groetjes Pimmie sliep. Groetjes ging altijd 
samen met Ruud stappen. Op een nacht 
kwamen zij met volle zakken en nog in de 
gordijnen hangend thuis. Ruud heeft toen 
mijn schoen gepakt en op mijn zool 
geschreven: ‘Hanneke is lief’. Hier kwam ik 
pas een paar dagen later achter. Ik heb hier 
toen niet gelijk iets mee gedaan omdat ik 
Ruud eerst wilde teasen. Dit duurde niet lang. 
Teasen ging snel om in serious commitment, 
Lars, een mooie dochter en een tophuwelijk! 

Droom man: George Clooney  

Leukste ORT-herinnering:  Ik heb veel 
herinneringen maar niet één in het bijzonder. 
Het is gewoon een gezellig zooitje ongeregeld 
bij elkaar en ik ben trots officieel vriendin van 
het ORT te zijn. 



 

 

♥ Gedicht van de dag ♥ 
Er zijn van die romances, waar je af en toe van 
hoort 
Waar betrokkenen geheel in vuur en vlam zijn 
Waar het juist de tegenstelling is, waardoor men 
wordt bekoord 
Die bij uitstek niet gezapig en niet zijn 
Ware liefde kan pas slagen 
Als je ieder durft te vragen 
Zoals Rutte en Verhagen 
In het nieuwe kabinet 
Gaan de vreemdste partners met elkaar naar bed 
 
Doch zo’n onmogelijk liefde valt verkeerd 
Al is zij onbevangen en gepassioneerd 
Liefde lijkt zo puur en magisch 
Maar zij eindigt altijd tragisch 
Als niet iedereen begrijpt wie je begeert 
 
Er zijn van die romances, waarvan iedereen al weet 
Dat ze zondig en van meet af aan gedoemd zijn 
Romeo en Michael Jackson, namen die je niet vergeet 
Omdat zij in elk sensatieblad genoemd zijn 
Zoals tussen mij en tennis 
Als de service weer aan hen is 
En ik, bijna buiten kennis 
Weer een topspin lob probeer 
Denk ik steeds, dit was voor mij de laaste keer 
 
Maar zo’n onmogelijk liefde hoort erbij 
Even laat je alles los en ben je vrijdag 
Ook al is het einde tragisch 
Ware liefde is zo magisch 
Dus er komt nog wel een forty-love voor mij 
 
Peter de Hoog  

 
♥ Echtpaar van de dag ♥ 
En we hadden gisteren een 
primeurtje. Nadat wij afgelopen 
zaterdag tijdens de opening als 
commissie al zijn getrouwd met 
het ORT, dacht onze vriend Marc Reedijk dat kan ik veel 
beter. Hij huurde onze gondel, nodigde zijn geliefde 
Tamara Mol uit om een gezellig stukje te varen en toen was 
het moment daar! In het bootje ging hij op zijn knieen en 
vroeg Tamara ten huwelijk. Geheel tegen alle 
verwachtingen in was haar antwoord ja!! Zo ziet u maar 
wat voor een invloed ons toernooi heeft op mensen. Marc 
en Tamara zullen morgen tijdens de feestavond de 
openingsdans verzorgen! Namens de gehele commissie 
onzettend veel geluk en liefde toegewenst! 
 
♥ Wist u dat……♥ 
....Rene Kolman steeds met erg veel liefde bij de 
wedstrijden van zijn dochter gaat kijken! 
...er zichtbaar een last van de schouders van Pilsje van 
Nutten is gevallen 

...Brahien vd Heuvel sinds gisteren de 
nieuwe Soejang koning is.... 
...Yorin ‘badmeester’ van Keken sinds 
gisteren zijn eigen VIP plek heeft... 
...Saskia Hoogenbirk haar eigen 
Martini fles heeft staan achter de bar 
van Randenbroek 
...Paul Abrahamse zich gisteren als een 
vis in het water voelde op onze 
frenchcourt banen. Zo goed dat hij 
opgaf omdat hij het te glad vond. 

Volgend jaar toch die spikes in de tas Paul... 
...Bianca Jansen-van Eijden denkt dat 
Nederland tegen Brazilie op het eind penaltys 
worden. Groetjes Pimmie denkt dat ze met 
penaltys beginnen! 
...Ooms ‘wie kent hem niet’ sinds gisteren 
snapt hoe een airbag werkt  
...Groetjes Pimmie de laatste tijd wel erg aan 
het hoesten is, het schijnt dat hij zich 
regelmatig in de Limburgse mijnen begeeft. 
 
♥ Huis van de dag ♥ 
Bruggensingel-Zuid 2, 
Amersfoort 
Vraagprijs € 465.000,-- k.k. 
 
Geschakelde Brugwoning type 
helft van dubbel woonhuis 
gelegen op een TOPLOCATIE 
met prachtig uitzicht. De woning 
is v.v. een zonnige tuin en ruime, 
lichte woonkamer boven het water gelegen. 
Perceelopp. 229 m². Bouwjaar 1994. 
Woonopp. 175 m². 
 
♥ Vrienden van het ORT ♥ 
De allereerste aandeelhouders vergadering 
van de vrienden van het ORT was een groot 
succes. Met de steun van de mensen die op de 
foto staan, kunnen we het 30-jarig bestaan 
van het ORT volgende jaar een nog specialer 
tintje geven. Ontzettend bedankt voor jullie 
bijdrage.  
Met hapjes en drankjes en mooie wedstrijden 
op de banen was het een erg gezellige avond. 
Bovendien er zijn ook een aantal leuke ideeen 
geopperd die wij in het aankomende jaar 
gaan onderzoeken. 
Mocht u als lezen ook nog 
een bijdrage willen leveren 
en net als deze vrienden op 
het bord vrienden van het 
ORT komen, kom dan naar de 
keet en vul het 
inschrijfformulier in!!! 



UITSLAGEN DONDERDAG 1 JULI 
 
 
 

13:30 uur HE4 Anton Kuijer  - Jesper Knoop  4-6 6-4 6-4 
  DE5 Fleur Bollebakker - Susan van Hesteren 6-4 6-3 

  HE5 Casper Gerth  - Dennis Flipse  6-1 6-1 
  HE5 Joran Béthe  - Rutger de Zoete  3-6 6-2 6-2 

 

15:00 uur DE4 Caitlin Visser  - Rachel Deurloo  6-1 6-4 
  HE5 Sake van der Oord - Rik Bronts   7-5 6-2 

 
16:30 uur DE4 Susan Bosman  - Charlotte Kuijer 3-6 7-6 6-2 

16:45 uur HE4 Sjoerd Elzenga  - Brian v/d Heuvel  6-1 6-1 
  HE4 Marc Koopmanschap - Anton Kuijer  7-5 6-2 

 
18:00 uur HE4 Jesse van Keken  - Guido Bouman  6-2 6-1 

  HE6 Stefan Bieckmann - Erik Bijl   6-3 6-0 
  HE7 Marco de Zoete  - Marc Vrolijk  6-1 6-2 

18:15 uur HE5 M. van Weezenbeek - Lars Brakel  6-1 3-6 7-6 
  HE7 Erik Masteling  - Gerard van Putten 7-6 6-1 

  HD7 Henk Drenth  - Ton v/d Brink  6-4 6-3 
   Rinie Merkenij  - Leon Corba 

 

19:30 uur DE3 Tamara Mol  - Kim Vrugteveen  6-0 6-1 
  HE4 Casper Gerth  - Robbert v/d Hoef 6-3 7-6 

  GD5 Robert v/d Graaf - Bart Bloembergen 6-3 6-3 
   Suleika Leenknegt - Marie-Claire van Dijk 

  GD6 Ivonne Drenth  - Famke Stegenga  5-7 6-3 6-1 
   Hans Drenth  - Johan de Jeger 

19:45 uur GD3 Manon Kok   - Lisanne Muuse  7-5 6-2 
   Rolf Alblas   - Mark Beemer 

  HD5 Michelle le Belle  - Joey Dikker  6-2 6-4 
   Jeroen Wijker  - Nick Verkerk 

  DD7 Gerry van Sleen - Marloes Eek  6-4 6-3 
   Eveline Kramer  - Valerie Jehee 

 
21:00 uur HE3 Sten Weingartner - Guido Bouman  6-0 6-2 

  HE5 Paul Abrahamse  - Mat Blom   6-1 opg. 
  HE3 Martijn Splinter  - Marnik Middendorp 6-7 6-4 6-4 

HE5 Rodi Béthe  - Marc Reedijk  6-1 6-3  

GD3 Gerben Leutscher - Roeland Schriemer 6-1 6-2 
  Jolien Zelissen  - Evianne Bouw 

 HE4 Eelco van Veelen  - Yannick Methorst 6-3 2-6 6-1 
 DD5 Marjolijn van Gelder - Lidwien Corthals 6-1 6-0 

  Ineke Hillen  - Hester de Wilde 
 



DAGPLANNING VRIJDAG 2 JULI 
 
 
10:30 uur  HE5 Rik Bronts   -  Max Joosten 

 
12:00  uur  DE5 Laura Bosman  -  Sophie van Wede 

   HE7 Erik v/d Wiel  -  Bart van ’t Land 
 
13:30 uur  DE4 Anne van Pelt  -  Precilla van Korlaar 

   HE4 Anton Kuijer   -  Guido Bouman 
   HD4 Simon Burema  -  Max Joosten 

    Vito Vrugteveen  -  Yannick Methorst 
   HD5 Yorin van Keken  -  Donny van Sas 
    Robbert Ooms  -  Walter Varenkamp 

   GD5 Sylvie Willems  -  Paul van der Oord 
    Maarten Jansen  -  Corrie Verheij 

   HE6 Ali Moghaddasian  -  Jeroen van Wede 
   DD6 Esmee Alink   -  Esther Hommersom 

    Marleen Blikman  -  Ilse Nauta 
 
19:00 uur  HE3 Paul Sevinga  -  Erik Goris 

   HE4 Yannick Methorst  -  Joël van Ark 
   HD4 Dennis Flipse  -  Marijn van Dam 

    Rogier Voorma  -  Jesper Knoop 
   HE5 Rodi Béthe   -  Mat Blom 
   HE5 Lars Brakel   -  Joran Béthe 

   HD5 Michiel Crol   -  Bas Schouten 
    Rogier van Leijenhorst -  Jeroen van Wede 

   HE6 Niels Koorman  -  Maurits v/d Velpen 
   DD7 Kirsten Bekkering  -  Aletta van Bentum-Wolff 
    Betty Venhorst  -  Linda Jongma Westland 

 
20:45   DE3 Sanuelya van Loenhout -  Evianne Bouw 

   HE3 Sten Weingartner  -  Roeland Schriemer 
   HE3 Rolf Alblas   -  Joris Onverwagt 
   GD3 Jeroen v/d Hoek  -  Bert van Wede 

    Tamara Mol   -  Sophie van Wede 
   DE4 Yvette Hamming  -  Yentl Methorst 

   HE4 Simon Burema  -  Robbert v/d Hoef 
   HD6 Frans van Ham  -  Vincent Burema 
    Johan de Jeger  -  Johan Langkamp 

   HD7 Sander van Essen  -  Ed van Empelen 
    Jaap Kries   -  Bert Trappel 
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