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Kriebels in de buik♥♥♥

met het schrijven van het dagblad.
Het dagblad moet dus veel eerder
geschreven worden dan normaal en
om die reden hebben wij besloten
een aantal wedstrijden te
voorspellen. Het lijkt af en toe of
sommige leden van de redactie een
glazen bol hebben. Eén redactielid
had zelfs de wedstrijd Nederland –
Brazilië goed voorspeld. En een
andere redactielid staat al vanaf de
eerste speeldag bovenaan de poule
van de WK-voorspellingen. Achteraf
wordt er gekeken welke
voorspellingen er uit zijn gekomen.

Op het moment dat wij dit schrijven
is de wedstrijd van Oranje nog niet
begonnen. De kriebels gieren door
onze lijven, wat een spanning. Maar
ook op ons eigen toernooi zorgden
de kwartfinales voor veel spanning
en sensatie.

♥ Uitslagen ♥

Als redactie hebben wij wederom
de impact van ons dagblad op de
spelers onderschat. Schreven wij
gisteren nog dat Rik Bronts
definitief zou kunnen afrekenen
met zijn achternaam, bleek in de
volgende ronde de hobbel Max
Joosten een brug te ver. Max had
zich uitstekend voorbereid op zijn
wedstrijd door het dagblad al thuis
te lezen. Volkomen gefocust en
gebrand op een overwinning won
hij met 6-4 6-tik.
Tijdens het spelersgala op de laatste
dag van de competitie werden Anne
‘als je voor staat kan je niet
verliezen‘ van Pelt en Precilla ‘Anita,
Tanja’ van Korlaar gekozen tot
speelsters van het
jaar. Dat deze
dames de titel
beiden verdienen
lieten ze zien in hun
wedstrijd. Anne heeft goed naar
haar vader geluisterd, bleef voor
staan en won het laatste punt en
dan heb je gewonnen, tenminste dat
zegt Jaap. Het werd 6-3 3-6 6-tik.
Nu wij 2 partijen hebben behandeld
die eigenlijk vrij vroeg op de vrijdag
zijn gespeeld, wordt het tijd voor
een nieuwe insteek. Dit is een
insteek die u niet van ons gewend
bent maar dit heeft wel een
belangrijke reden. De ‘masterversie’
van dit dagblad komt namelijk pas
vaak in de vroege uurtjes tot stand.
Aangezien het gisteravond
feestavond was worden deze
vroege uurtjes anders ingevuld dan

We beginnen met een partij in de
HE3, Erik ‘Sam’ Goris tegen Paul
‘’Sevinga. Tja en eigenlijk is dit heel
eenvoudig, althans volgens Erik.
Want wie zou hem nou kunnen
stoppen? Het wordt 6-2 6-2, geen
twijfel over mogelijk, gewoon een
zekerheidje, dus dat!
We hebben in de ronde van 20:45
een leuke vader dochter combinatie
in de GD3. Bertje ‘100 keer’ van
Wede en zijn dochter Sophie
hebben een uitstekende loting.
Want hoe kan je nou beter in een
toernooi groeien dan tegen Jeroen
‘de weg naar ons park vergeten?’
van den Hoek en Tamara ‘bride to
be’ Mol? Dit is in onze ogen een
potentiële 6-tik 6-tik. Maar met Bert
weet je het maar nooit. Hij heeft in
zijn leven voor zwaardere
uitdagingen gestaan. Het schijnt dat
Bert 5 records in het Guiness Book
of Records heeft staan:
- 500 km snelwandelen in 23 uur en
3 minuten
- 245 keer heen en weer fierljeppen
over de sloot in Drachten
- 1023 keer knieheffen binnen 15
minuten
- 4 dagen lang non-stop
touwtjespringen
- foutloos 22493 keer een bal tegen
de muur slaan in onze oefenkooi

Zaterdag 3 juli

Wanneer het uit draait op een
conditionele slijtageslag dan zit het
met de van Wede’s dus wel goed!
Wij denken dat Joris ‘niet geheel’
Onverwagt gaat verliezen van Rolf
Alblas’serdam’. Rolf verkeerd op dit
moment in zo’n blakende vorm dat
hij Joris gaat kloppen. Het wordt 7-5
3-6 6-2.
Een erg lastig te voorspellen
wedstrijd is die tussen Simon ‘doop
je ijsje in je bier’ Burema en
Robbert ‘de man achter Berry voor
behangen en witte’ vd Bhoef.
Binnen de redactie heerst er
verdeeldheid over de uitslag. Laat
Simon zich gek maken door de mind
games van Robbert? We houden het
op Simon 6-4 6-3.
De HE3 partij tussen Sten
Weingartner en Rrroeland
Schriemer is voor ons als
voorspellers een eitje. Ondanks dat
Sten in zijn kritiek nog een stukje
verder gaat dan Sjoerd Elzenga, zal
hij de wedstrijd in twee setjes naar
zich toe trekken, 6-4 6-2. Wel
respect dat hij helemaal uit Alkmaar
komt naar ons toernooi ondanks
dat wij het volgens hem allemaal zo
verkeerd doen. Slechte banen,
harde ballen, ongunstige loting,
stom thema, irritant publiek, lelijk
clubhuis, moeilijk te vinden park,
chagerijnige commissie, kromme
lijnen en zo kunnen we nog even
doorgaan. Sten we vinden jouw
positiviteit een voorbeeld voor de
rest van de deelnemers, bedankt!
En dan nog onze ‘huisnerd’ Evianne
Bouw. Zij moest gisteren aantreden
tegen Sanuelya van Loenhout. Het
oud en nieuwfeest van afgelopen
jaarwisseling heeft het leven van
Evianne een nieuwe dimensie
ingeblazen. Sindsdien speelt ze de
sterren van de hemel. Wij
verwachten dan ook dat ze wint
met 6-4 6-1.

♥ORT sweetheart ♥

Vandaag is onze Yorin ‘pakketje’ van
Keken aan de beurt. Deze David Hasselhoff
van de lage landen wilde perse vandaag in
het dagblad omdat dan de meeste mensen
op het park zijn om het dagblad te lezen.
In het dagelijks leven is Yorin badmeester
en chillt hij de hele dag in zijn
badmeesterstoel. Beetje niks doen, af en
toe patatjes opvegen en vechtpartijtjes
sussen, pakketjeee!

Naam: Yorin ‘pakketje’ van Keken
Geboorte datum: 29-05-1993
Kleur ogen: Groen of zoiets, kan ook blauw zijn als water.
Ik heb eigenlijk geen idee man, pakketjeeee.
Kleur haar: Stief blond, de haarlak is bij mij niet aan te
slepen. Als ik mijn hoofd stoot breken er gewoon stukken
haar af jonguh!
Auto: Fiets Gazelle, goed voor het bezorgen van
‘pakketjes’.
Eerste kus: Dat was met Chantal Groen, of blauw als water.
Ik was 15 jaar, best oud eigenlijk! Ik vond het lekkah
pikkie!! Echt heerlijk, als ik dit eerder had geweten was ik
veel vroeger begonnen jonguh!! Het was op een zwoele
zomeravond bij mij thuis. Ik had wat kaarsjes aangestoken,
Barry White uit de speakers en mijn goeie goed
aangetrokken. Ik was klaar om haar een soejang te geven...
Beetje jammer dat mijn ouders ook in de kamer waren
maar dat doet mij niks jonguh, pakketjee!
Eerste liefde: Dat was Romy ‘Sensueel stemgeluid’
Schoordijk, de dochter van Hanneke ‘Lassie’ Schoordijk. Ik
heb echt lang met haar gehad jonguh, 5 jaar ofzo. Romy is
echt lekker, jammer dat het ooit is uitgegaan. Waarom het
uit is gegaan heeft ze mij nooit verteld. Ik baal er nog
steeds van! Waar ik misschien nog wel het meeste van baal
is dat ik nooit met haar gekust heb, die kans krijg ik niet
snel meer....
Ideale vrouw: Blond, grote jetsers en dat was het. Ik ben
niet veeleisend. Ze moet wel lekker kunnen koken. Als ze
niet aan mijn eisen voldoet geef ik haar een soejang jonguh!
Lekker chilloes met de billoes!
Droom vrouw: Doutzen Kroes, zij voldoet waarschijnlijk
wel aan mijn eisen.
Leukste ORT herinnering: Pff, die heb ik niet echt. Ik loop
hier ook nog niet zo lang rond. Ik vind elke dag een feest en
dan voornamelijk de late uurtjes als alleen de die hards
zoals ik nog over blijven. Verder hou ik van gratis bier,
pakketjeee!

♥Wist u dat……♥

....wij als dagblad gaan rectificeren. Kim
Vrugteveen weerde zich donderdag
uitstekend tegen Tamara Mol. Kimmie onze
excuses voor het stukje!
....tennissers van Hoogland zelfs fietsen niet
mooi technisch kunnen uitvoeren....
...Rogier van Leijenhorst zelfs na 20 bier zijn
potje in de HD 5 wist binnen te
halen...normaal gesproken is Rogier een echte
zenuwpees, nu geen dikke arm maar een
dubbele tong...das nieuw!
...Nederland heeft gewonnen van Brazilie,
misschien heeft iemand dat
gemist
....Ingmar ‘pakketje’ van
Dongen na afloop van de
feestavond met Saskia de Vries
het bos in is gegaan, het schijnt
dat ze daar Casper Gerth en
Dagmar van Putten tegen
kwamen. Oh ja ook Ilse de
Vries en Mark Buitenkampf
bevonden zich in deze bosrijke
omgeving.
...er nog steeds iemand op zoek
is naar Robert Hoogland..
...Das Fantom Rudi Schoordijk gisteravond de
prijs won van schuurpapiertje van de dag.
Geen enkele vrouw was bestand tegen de
charmes van onze Oosterbuur. En zoals het
Duitsers tekent, waren het vooral de laatste
minuten en extra tijd waarin hij wist te
scoren!!
...Joel van Ark sterallures begint te krijgen. Bij
Hoogland wordt hij misschien gezien als de
nieuwe Krajicek, maar bij Randenbroek is het
gewoon het broertje van David. Dus niet zo
wijs doen, zelf je water halen, je eigen baan
slepen en je parassol omlaag doen.
...de jongens van Hoogland gisteravond het
clubhuis niet durfden te betreden. Ze hebben
de hele avond op het terras gestaan. Jongen
jullie mogen best een keer binnenkomen
hoor, alleen wel het plafond met rust laten....
....de feestavond werd afgesloten zoals dat
hoort, een inval van het arrestatieteam van de
politie Amersfoort. Met kogelvrije vesten,
peppersprays en Duitse herders kwamen ze
het park op. Gelukkig hebben wij Aart ‘de
kast’ Hagebeuk, die de jongetjes in het blauw
de uitgang van het park liet zien.

♥ Gedicht van de dag ♥

Samen we al meer dan een jaar
Nog steeds erg gelukkig met jou
In de mindere tijden steunen we elkaar
En op elk moment blijf ik je trouw
Veel leuke uitstapjes hebben we gedaan
Genieten was het met jou elk moment
Ook zullen we binnenkort samen op vakantie gaan
Dat ik naar deze vakantie uit kijk is bij jou al lang bekend
Mijn liefde voor jou heb ik geen woorden voor
Nooit, meer dan ook echt nooit, wil ik jou kwijt
Wij kennen elkaar inmiddels door en door
En met jou ben ik erg gelukkig, al langere tijd
Het gevoel wat ik voor jou heb is niet te beschrijven
Altijd sta je voor me klaar
Het liefste wil ik voor altijd bij je blijven
Ik hou van je, echt waar!!
Renee Ijzerman

♥ Echtpaar van de dag ♥

Onze feestavond blijft swingen
en traditioneel werd er altijd
gevraagd om je te kleden in de
stijl van het thema. Ieder jaar
wordt dit door de commissie
doorgezet, met hulp van
Tineke Hagebeuk die onze
kleding maakt. Maar gisteren
werden we bijna overtroffen
door Hartoes ‘dat doe je toch niet’ Bloemberg en zijn
verovering Sannemiek. Fantastisch!!

♥ Huis van de dag ♥

Forel 36, Amersfoort
Vraagprijs € 299.000,-- k.k.
Ruime, goed afgewerkte
Walwoning met inpandige
garage, riante living, twee
terrassen, ruime
woonkeuken, 2 badkamers,
vrij uitzicht en is gelegen in
een parkachtige omgeving.
Perceelopp. 74 m². Bouwjaar
2002. Woonopp. 180 m².

♥ Bedankje ♥

We zijn als commissie deze week enorm
verwend met alle maaltijden die voor ons
gemaakt zijn. Ook gisteren was het weer
fantastisch, Tineke Hagebeuk had een heel
tapa’s menu samengesteld. Tien fantastisch!
Ook willen we nog even de fantastische
bardienst bedanken. Iedereen was zo
tevreden dat er zelfs namen van barmensen
werden gescandeerd!
En last but not least, onze fantastische buren.
Want welke club heeft nou het genoegen om
op de feestavond bezoek te krijgen van 3
verschillende buren. Hun begrip kent geen
grenzen. Ontzettend bedankt!

♥De dag van vandaag ♥

Met op één wedstrijd na alleen maar halve
finales wordt het een spektakelstuk. Hulk
Sjordie en zijn billenmaatje Sjeelce mogen
tegen de Hoekies. De nummers 1 en 2
geplaatst in de HE en DE 3 zullen echt getest
worden. En daarnaast erg veel
Randenbroekers die het tot de laatste vier in
hun schema hebben geschopt. Wij hebben er
zin in!

♥ Impressie feestavond ♥

Alle foto’s van de feestavond zijn te vinden op
www.openrandenbroek.nl, hier alvast een
korte sfeerimpressie.

UITSLAGEN VRIJDAG 2 JULI
10:30 uur

HE5

Rik Bronts

-

Max Joosten

12:00 uur

DE5
HE7

Laura Bosman
Erik v/d Wiel

-

Sophie van Wede 6-4 6-2
Bart van ’t Land
6-3 6-0

13:30 uur

DE4
HE4
HD4

Anne van Pelt
Anton Kuijer
Simon Burema
Vito Vrugteveen
Yorin van Keken
Robbert Ooms
Sylvie Willems
Maarten Jansen
Ali Moghaddasian
Esmee Alink
Marleen Blikman

-

Precilla van Korlaar 6-3
Guido Bouman
6-3
Max Joosten
6-4
Yannick Methorst
Donny van Sas
7-6
Walter Varenkamp
Paul van der Oord 4-6
Corrie Verheij
Jeroen van Wede 6-2
Esther Hommersom 6-1
Ilse Nauta

Paul Sevinga
Yannick Methorst
Dennis Flipse
Rogier Voorma
Rodi Béthe
Lars Brakel
Michiel Crol
Rogier van Leijenhorst
Niels Koorman
Kirsten Bekkering
Betty Venhorst

-

Erik Goris
6-0 6-3
Joël van Ark
6-2 6-2
Marijn van Dam
6-3 6-4
Jesper Knoop
Mat Blom
6-3 7-5
Joran Béthe
6-0 6-4
Bas Schouten
6-4 6-2
Jeroen van Wede
Maurits v/d Velpen 6-1 6-3
A. van Bentum-Wolff 6-1 6-2
L. Jongma Westland

Sanuelya van Loenhout
Sten Weingartner
Rolf Alblas
Jeroen v/d Hoek
Tamara Mol
Yvette Hamming
Simon Burema
Frans van Ham
Johan de Jeger
Sander van Essen
Jaap Kries

-

Evianne Bouw
Roeland Schriemer
Joris Onverwagt
Bert van Wede
Sophie van Wede
Yentl Methorst
Robbert v/d Hoef
Vincent Burema
Johan Langkamp
Ed van Empelen
Bert Trappel

HD5
GD5
HE6
DD6
19:00 uur

HE3
HE4
HD4
HE5
HE5
HD5
HE6
DD7

20:45

DE3
HE3
HE3
GD3
DE4
HE4
HD6
HD7

6-4 6-1

6-0
7-6
7-5
6-2

3-6 6-1
3-6 7-6
6-3
6-1
6-3 6-0
6-2
3-6 6-2

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

3-6 6-2 6-3
w.o.
6-2 6-4
6-2 4-6 6-2

DAGPLANNING ZATERDAG 3 JULI
10:45 uur

HD3
GD5
DE6
DD6
GD6
HD7

12:30 uur

DE3
DD4
HD4
HD4
DE5
DE7
GD7

14:15 uur

DE3
HE3
HD3
HE4
HD6
HD7

16:00 uur

HE3
DD3
HE4
HE5
GD5
HE6
DE7

17:45 uur

GD3
DE4
DE4
DE5
HE6

Jeroen v/d Hoek
Mark v/d Hoek
Paul v/d Oord
Corrie Verweij
Iris Leliveld
Sandra Groenewoud
Marjorie Bakker
Maarten Belgers
Marjolie van Essen-B.
Erik Alink
Peter

-

Jordy Kamerling
Eelco van Veelen
Marco Bloembergen
Lidwien Corthals
Ilse de Vries
Esmee Alink
Marleen Blikman
Ivonne Drenth
Hans Drenth
Henk Drenth
Rinie Merkenij

Dunya Hagebeuk
Amy Heheman
Yentl Methorst
Ingmar van Dongen
Jesse van Keken
Carlo Schijven
Rutger de Zoete
Sabrine v/d Bor
Katja Bongers
Maurits Uijting
Cisca de Weert

-

Evianne Bouw
Nuria Boot
Ellen Verbeek
Marijn van Dam
Jesper Knoop
Thorben Kaldenberg
Willem-Jan Oosterhuis
Sophie van Wede
Machteld Linschoten
Sylvia Ankone
Paul Schulten

Tamara Mol
Marnik Middendorp
Joeri Paters
Martijn Splinter
Sjoerd Elzenga
Peter van Gangelen
Robin Saers
Tony v/d Kieft
Gerard van Putten

-

Lisanne Muuse
Erik Goris
Quirijn Bolink
Brent van Dorssen
Guido Bouman
Michael Blavers
Roy Onkels
Ed van Empelen
Bert Trappel

Sten Weingartner
Dunya Hagebeuk
Manon Kok
Simon Burema
Joran Béthe
Susan van Hesteren
Tom Rattink
Stefan Bieckmann
Marjorie Bakker

-

Rolf Alblas
Saskia Hogenbirk
Yvette Schaap
Joël van Ark
Casper Gerth
Robert van de Graaf
Suleika Leenknegt
Maurits v/d Velpen
Els Erkens

Jeroen v/d Hoek
Tamara Mol
Yentl Methorst
Caitlin Visser
Fleur Bollebakker
Vincent Burema

-

Mark Beemer
Lisanne Muuse
Charlotte Kuijer
Anne van Pelt
Amber Kolman
Jeroen van Wede

DD6
DD7
19:30 uur

DD3
DD5
DE6
GD6
DD7
GD7

21:15 uur

GD3
HD4
HE5
HD5
HD5
HE7

Laura Bosman
Ilse de Vries
Aletta van Bentum-Wolff
Linda Jongma-Westland

-

Denise van Asch
Sarah van der Weij
Sylvia Ankone
Madelon Cloo

Sabrine v/d Bor
Sanuelya van Loenhout
Renee Ijzerman
Ashley Visser
Celine Delhez
Petra Oostveen
Hans Vial
Jeanette Dieters
Yvonne Marcin
Peter v/d Borne
Greetje Koevoets

-

Janny Koelewijn
Marielle van de Munt
Marjolijn van Gelder
Ineke Hillen
Ellen Does
Marleen Blikman
Koen Emmens
Eveline Kramer
Gerry van Sleen
Jacoline van de Kieft
Tony v/d Kieft

Pauline Kuijer
Marnik Middendorp
Simon Burema
Vito Vrugteveen
Max Joosten
Rogier van Leijenhorst
Michiel Crol
Donny van Sas
Walter Varenkamp
Marc Vrolijk

-

Evianne Bouw
Roeland Schriemer
Winnaar 12:30
Winnaar 12:30
Rodi Béthe
Sander de Moel
Berry Witte
Joey Dikker
Nick Verkerk
Gerard van Putten

