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De ultieme liefde ♥♥♥ 
Vandaag de laatste dag op het 
Telman & van Leeuwen Open 2010. 
De liefde voor tennis, deelnemers, 
gezelligheid en passie voor het 
toernooi komt voor de commissie 
voor dit jaar ten einde. Mag de 
liefde vandaag iedereen aansporen 
tot mooie daden. 
  
♥ Road to the finals ♥ 
GD7 
De eerste finale die hier beschreven 
wordt is direct een Randenbroeks 
onderonsje. Peter vd Borne en 
Greetje Koevoets tegen Silvia 
‘fenomenale forehand’ Ankone en 
Paul Schulten. Dat er een 
Randenbroekse finale zou uitrollen 
is niet echt een verassing, er waren 
namelijk louter inschrijvingen van 
onze club. De kans is dus ook vrij 
groot dat het eremetaal binnen de 
club blijft, maar das logisch. 
 
DD7 
De tweede categorie en alweer 
Silvia ‘prijzenjager’ Ankone die er in 
voor komt. Aan de hand van 
toptrainer Rinus ‘plaatje / praatje / 
daadje’ van Leeuwen is zij tot grote 
hoogste gestegen. Met een 
verwoestende forehand, een zeer 
nauwkeurige 2e service en alles 
vernietigende volleys wordt zij 
misschien wel de categorie 7 dubbel 
koningin. Ze moet dan in de finale 
samen met Madelon Cloo wel 
afrekenen met opnieuw 2 andere 
Randenbroekers. Jeanette Dieters 
en Yvonne Marcin vochten zich naar 
de finale tegen Ellen Baarslag en 
Wendy de Jager. Dames maak er een 
spektakel van, Rinus is trots op 
jullie! 
 
HD7 
Oh daar is ie weer hoor, onze 
Edjepettetje van Empelen en zijn 
vriendje Bertje Trappel. Edje hing 
vrijdagavond tijdens de feestavond 
nog in de gordijnen en had het 

geluk dat hij pas ´s middags moest 
aantreden voor zijn halve finale. 
Daarin troffen hij en Bert twee 
mannen die vrijdagavond ook niet 
meer zo 
helder uit hun 
ogen keken, 
Gerard van 
Putten en 
Tony vd Kieft. 
Het werd een 
mooie pot tennis, met het publiek 
als grote winnaar. Ballen door de 
benen, artistieke hoogstandjes, 
fenomenale reddingen en 
oorverdovende klappen vanaf de 
baseline, wat een spektakel.  
De flamboyante Ed en Bert nemen 
het in de finale op tegen het 
degelijke duo Erik Alink en Peter 
Rietman. Doe maar normaal dan 
doe je al gek genoeg is hun 
levensmotto! Zonder polonaise aan 
hun lijf staan ze gewoon weer in de 
finale. Lengte, vastheid en precisie, 
zal het genoeg zijn? 
 
DE7 
Met gepaste trots mogen wij zeggen 
dat de vele jaren training onder 
onze vleugels hun vruchten 
afwerpen. Want onze proteges 
Marjorie Bakker en Machteld 
Linschoten treffen elkaar in de 
eindronde. Wie de instelling van 
deze vrouwen in trainingen ziet 
snapt waarom zij zo ver zijn 
gekomen. Tijdens trainingen nooit 
verzaken, met regen, 3 graden 
boven 0 en op french court toch tot 
het uiterste gaan.....een voorbeeld 
zijn jullie voor iedereen!  
 
HE7 
Een op 
papier 
logische 
finale 
tussen de 
nummer 1 
en de nummer 2 van de 
plaatsingslijst. Gerard van Putten en 
Erik van de Wiel, nee Sam niet die 

grap over die spaken maken, zullen 
om de titel strijden. Gerard wist 
gisteren Vriend van het ORT Marc 
Vrolijk uit te schakelen. Erik was 
met duidelijke cijfers Bart van ’t 
Land de baas. 
 
GD6 
Een echte broer en zus combinatie 
is te zien in dit onderdeel. Maarten 
Belgers en Marjolie van Essen – 
Belgers staan in de finale. Marjolie 
was al aan het vlammen op de 
feestavond en trok deze lijn door in 
de halve finale waarin ze te sterk 
waren voor Ivonne en Hans Drenth. 
Ze mogen het in de finale opnemen 
tegen Petra Oostveen en Hans Vial. 
Zij kwamen namelijk als 
overwinnaars uit de bus in hun 
partij tegen de local favorite en 
vriend van Barry White, Koentje 
Emmens die samen met Marleen 
Blikman speelde. 
 
DD6 
In the road to the final zijn Esmee 
Alink en Marleen Blikman echte 
Randenbroek killers gebleken. De 
dames spelen competitie voor onze 
club, maar hebben er schijnbaar 
geen enkele moeite mee om 
clubgenoten de nek om te draaien. 
In allebei de tot nu toe gespeelde 
rondes waren Randenbroekers het 
slachtoffer van hun opmars. 
Dat voorspelt dus niet veel goeds 
voor hun tegenstanders Ilse de 
Vries en Laura Bosman. Deze jonge 
meiden hebben namelijk ook 
Randenbroeks bloed. We zullen het 
beleven! 
 
HD6 
De finalisten in dit onderdeel 
hoefden zich tot nu toe niet 
bovenmatig in te spannen. Michael 
Balvers en Roy Onkel wisten 
gisteren de topfavorieten Peter van 
Gangelen en Robin Saers met 6-2 6-
2 van hun titelaspiraties af te 
houden. Zij ontmoeten nu twee 
Randenbroekers, 



 
                                       

Redactie: Gerard, Robert & Sander        Telman & van Leeuwen Open Dagblad 2010       Zondag 4 juli 
 

 

 

namelijk Vincent ‘als het maar hard 
kan’ Burema en Johan Langkamp. 
Die waren echt foutloos in de halve 
finale, geen bal gemist en geen 
punten tegen. Ze kregen namelijk 
een walkover. Wordt deze finale 
ook een walkover of barst de strijd 
echt los? 
 
DE6 
Wat een 
prille liefde 
al niet kan 
doen voor 
de 
prestaties op de baan. Nadat 
vrijdagavond onze Mark 
Buitenkampf zich persoonlijk 
ontfermde over Ilse de Vries in het 
Schothorster bos, steeg zij gisteren 
tot grote hoogte. Ze won met 6-3 6-
2 tegen Iris Leliveld. Zullen de 
kriebels in de buik van Ilse 
voldoende zijn om de finale te 
winnen? 
Ze moet spelen tegen Celine Delhez 
en Celine is een taaie. Binnen 
Randenbroek staat zij samen met 
Crista Subroto bekend als de 
Chinese Muur. Iedere bal komt 
terug, het maakt niet uit of je in de 
oefenhok gaat spelen of tegen 
Celine. Kan Ilse deze muur 
slechten? 
 
HE6 
In deze categorie viel gisteren het 
doek voor de nummer 1 geplaatst. 
CEO of the TC Zondag van LTV 
Randenbroek, Stefan Bieckmann, 
verloor van Maurits van der Velpen. 
En ondanks dat wij er alles aan 
hebben gedaan om de 
geluidoverlast op het terras zoveel 
mogelijk te beperken, wist Stefan 
het toch voor elkaar te krijgen dat al 
zijn teksten letterlijk te horen 
waren in het clubhuis. Zijn unieke 
stemgeluid wordt inmiddels door 
heel Schothorst  en omstreken 
herkend. Gelukkig heeft Stefan een 
strenge mentor die hem zo nu en 

dan toespreekt. 

Zijn zoon Calvin zei na de wedstrijd 
het volgende: “papa jij wordt boos 
als ik met rackets smijt, maar jij 
smijt met rare woorden en dat is 
veel erger!”, zo Steef steek die maar 
in je zak. 
Tegenstander van Maurits in de 
finale is de zoon van Bert ‘verliezen 
is een keuze’ van Wede. Jeroen is 
zijn naam en ook hij is een echte 
Van Wede. Hard werken, ingraven 
achter de baseline, uurtjes maken, 
nooit opgeven en alles draait om 
het resultaat! Is dit genoeg om de 
titel te winnen? 
 
GD5 
Ondanks de beschermde status in 
de eerste ronde wisten poepie 
Bloemie en liefje Lidwien het 
gisteren niet tot de finale te 
schoppen. Nadat Bloemie eerder 
met zijn broer het thema wel erg 
ver doorvoerde in hun wedstrijd, 
deed hij dit samen met zijn geliefde 
dunnetjes over. Paul van der Oord 
en Corrie Verheij maakten hier 
optimaal gebruik van, ze wonnen 
met 6-3 6-1. 
In de finale kruizen ze de degens 
met Robert van de Graaf en Siuleika 
Leenknegt. Zij wisten in de halve 
finale namelijk de top seeded 
players, Susan van Hesteren en Tom 
Rattink naar huis te sturen. Kunnen 
Robert en Suleika opnieuw stunten? 
 
DD5 
En dan de eerste poule van dit jaar. 
Renee Ijzerman speelt samen met 
Ashley Visser en Lidwien Corthals 
met Hester de Wilde. Beide koppels 
wisten de andere wedstrijd te 
winnen en dus betreft het een 
heuze finale. 
Ashley en Renee hadden gisteren 
kunst en vliegwerk nodig om te 
winnen van Marjolijn. Met de 
schaaf- 
en 
blauwe 
plekken 
op hun 

lichaam verlieten zij de baan. Wij 
verwachten dat ze deze strijdlust in 
de finale opnieuw nodig zullen 
hebben om geschiedenis te kunnen 
schrijven! 
 
HD5 
Zo wat was dat schrikken voor 
Michiel Crol, een vrijwel nuchtere 
dubbelpartner naast hem. Hij 
hoefde Rogier van Leijenhorst 
ineens niet meer uit te leggen dat 
een tiebreak tot de 7 gaat, dat een 
game op rechts begint en dat de 
tramrails mee telt in een dubbel. 
Sinds mensenheugenis stond Rogier 
met minder dan 20 Corona in zijn 
mik op de tennisbaan. Sander de 
Moel en Barry ‘zonder mouwen 
maar met gigantische armen’ Witte 
waren ook zichtbaar van slag en 
konden dit gedurende de wedstrijd 
niet meer omkeren. 
Michiel en Rogier mogen spelen 
tegen Joey Dikker en Nick Verkerk. 
Deze mannen wisten hun geplaatste 
status waar te maken en wonnen 
eenvoudig van Donny van Sas en 
Walter ‘ge’Varenkamp. 
 
DE5 
Je gaat je bijna afvragen wat er in 
huize Van Wede in het eten wordt 
gedaan. Want 
na Jeroen in 
de HE 6, staat 
zusje Sophie 
in de DE 5. 
Om tot die 
finale te 
komen 
rekende ze gisteren af met Sab 
‘tactische plaspauze’ vd Bor. Bij 
feestjes doet Sab normaal 
gesproken het licht uit, helaas voor 
haar ging dat spreekwoordelijke 
licht gisteren bij haar na de 1ste set 
al uit. Sophie won met 5-7 6-tik 6-

bam. 
In de finale speelt Sophie tegen de 
als eerste geplaatste Fleur 
Bollebakker. Fleur had gisteren 
de eer om op ons showcourt te 
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mogen spelen. Baan 8 wordt wel 
gezien als ‘the Graveyard’, menige 
reputaties werden hier teniet 
gedaan, dromen vielen in duigen, 
topfavorieten werden 
uitgeschakeld. Op deze French 
Court baan is alles een loterij, en 
gisteren was Fleur de winnaar van 
die loterij tegen Amber Kolman. Na 
een uitputtingsslag van meer dan 3 
uur was zij de gelukkige. 
 
HE5 
Helaas voor papa Béthe geen finale 
tussen zijn twee oogappeltjes. Maar 
misschien ook wel een geluk bij een 
ongeluk, want aan welke kant had 
hij dan de camera moeten hangen?! 
Joran verloor gisteren in een 
schitterende wedstrijd van Casper 
‘van Putten’ Gerth. Een halve finale 

op erg hoog 
niveau, beide 

mannen 
verdienden de 

overwinning. 
Maar nadat 
Casper eerst al 
Dagmar van 

Putten had veroverd, wist hij ook 
Joran het hoofd uiteindelijk op hol 
te brengen.  
De oudste Béthe, Rody, wist de 
finale wel te bereiken. Hij won van 
Mats Joosten. Is de HE 5 een prooi 
voor Randenbroek of gaat ’t Stort er 
met de titel vandoor? 
 
DD4 
Tja leuk he zo’n poule, vooral als het 
koppel dat die poule gaat winnen al 
bekend is voor de finaledag. Want 
Amy Heneman en Yentl Methorst 
wonnen allebei hun partijen. En dus 
is de wedstrijd vandaag tussen 
Saskia Hogenbirk en Marjon Zwaan 
tegen Nuria Boot en Ellen Verbeek 
er één voor de kat zijn viool. Amy en 
Jentl zijn de eerste die dit jaar een 
hoofdprijs in de wacht slepen, 
gefeliciteerd! 
 

 

HD4 
Een finale om naar uit 
te kijken. De jonge 
lichting 
Randenbroekers 
staan aan de deur te 
kloppen. Daar zijn ze 
weer hoor Ingmar 
‘Mies van Loo, 
pakketje, Saskia de 
Vries, bier met een 
rietje, lekkah pikkie, 
diepe bal op de 
backhand / dropshot 
/ oplopen’ van 
Dongen en zijn home 
boy Jesse ‘zwart voor de ogen’ van 
Keken zijn bijna niet te kloppen. Dit 
seizoen hebben ze pas 3 dubbeltjes 
verloren, met recht een top 
combinatie.  
En dan de tegenpartij, Siempie 
Burema en Vietje Vrugteveen. Zij 
boekten een knappe overwinning 
tegen onze vrienden uit Leusden 
Thorben ‘Turbo’ Kaldenberg en 
Willem-Jan Oosterhuis.  
Deze 4 mannen ondersteunen ons 
al de hele week om de bier 
voorraad weg te krijgen. Maar niet 
alleen met Beer Pong gaan zij voor 
de prijzen, ook op de baan staan zij 
hun mannetje! Erg knap! 
 
DE4 
En alweer een Randenbroeker in de 
finale, Caitlin ‘voor intimi Bram’ 
Visser mag het opnemen tegen 
Charlotte Kuijer. 
En Caitlin is sinds enkele weken in 
vorm. Ze heeft een spelplan en 
wonder boven wonder houdt ze dat 
ook meer dan 5 minuten vol! Het 
heeft de redactie tijdens de 
competitie wat uurtjes coachen 
gekost, maar nu is Caitlin helemaal 
los. 

Haar tegenstandster Charlotte 
Kuijer, wist af te rekenen met Yentl 
Methorst. En dus is het de nummer 
1 tegen de nummer 2 in het schema! 
 
HE4 
In deze HE4 finale staat de 
titelverdediger van vorig jaar, Joël 
‘ik wil wel waar naar Randenbroek 
maar ik durf niet’ van Ark. Hij 
probeert zijn titel te verdedigen 
tegen Sjoerd ‘altijd positief’ Elzenga. 
Sjoerd heeft zich nog nooit zo thuis 
gevoeld op een toernooi. Hij glimt 
als hij het park op loopt, zoent de 
hele commissie alvorens hij bij de 
keukenprinsen een hamburger 
bestelt, daarna zakt hij lekker onder 
uit op het terras en geniet van de 
sfeer op het park. Het is gewoon 
heerlijk bijkomen zo’n weekje 
Randenbroek. Maandag begint hier 
ons jeugdtoernooi, het schijnt dat 
Sjoerd zich ook voor dit toernooi 
heeft ingeschreven.  
Maar niet alleen Sjoerd heeft dit 
gevoel, ook voor Joël is het ORT, en 
daarmee Randenbroek, een tweede 
thuis geworden. In de HE 4 is Joeltje 
al 10 wedstrijden ongeslagen, zelfs 
onze Bimon Surema kon daar 
gisteren niets aan doen. Sjoerd of 
Joël wie maakt er gebruik van het 
thuisvoordeel?! 
 
GD3 
Tegen alle verwachtingen in zijn 
Jeroen vd Hoek en Tamara Mol 
doorgedrongen tot de finale. Zij zijn 
een beetje het Nederland met het 
Songfestival, het San Marino van het 
voetbal, het Hoogland van de 
Amersfoortste tennisclubs. Ze 
winnen namelijk nooit wat. Zullen 
ze in deze finale voor het eerst een 
prijs pakken? Het schijnt dat Hoekie 
volgende week al heeft vrij 
genomen om de eventuele grootste 
overwinning op een gepaste wijze 
te kunnen vieren. 
De enige 2 personen die Jeroen en 
Tamara van deze historische 
overwinning af 
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kunnen houden zijn Pauline Kuijer, 
daar is ze weer, en Marnik 
Middendorp. Marnik heeft de weg 
naar ons park helemaal gevonden, 
het afscheid vandaag zal hem zwaar 
vallen. Maar misschien wordt het 
zware afscheid wel opgeleukt met 
een hoofdprijs?! 
 
DD3 
Ja dit is natuurlijk by far de finale 
waar wij het meeste naar uit kijken. 
Nachten lang kunnen wij al niet 
slapen door de spanning. Dat het 
Nederlands elftal in de halve finale 
staat is leuk, maar dit leeft veel 
meer! Heerlijk zo’n ouderwetse 
damesdubbel.....een bal langs de lijn 
slaan als het echt niet kan, 
ellenlange discussies over in en uit, 

standaard een 
derde set, 
oplopen is 
verboden en 
een volley mag 
niet ‘af’ 
zijn.....Dit jaar is 

het de eer aan Dunya ‘waar is die 
witte zonnenbril nou?!’ Hagebeuk 
en Kanon Mok. Deze best friends 
forever mogen het opnemen tegen 
Janny Koelewijn en Marielle vd 
Munt. Wij zullen vannacht geen oog 
dicht doen! 
 
HD3 
Waar de herenenkel in deze 
categorie gedomineerd wordt door 
relatief onbekende jongens. Is het in 
de herendubbel een weerzien van 
oude bekenden. Wat een 

gezelligheid met 
rondje Quirijn 
Bolink, brakke 
Brent van 

Dorssen, 
trainingsbeest 

Mark vd Hoek 
kast Jeroen vd Hoek. Mark heeft 
volgens ingewijden al met al deze 
mannen een herendubbel titel 
gewonnen in het verleden op ons 

toernooi. Dus 

wat de definitieve samenstelling is, 
moeten we nog even afwachten.  
 
DE3 
In deze finale hebben de finalisten 
hun plaatsing waargemaakt. 
Evianne ‘ka’Bouw ‘van Kasbergen’ 

tegen 
Tamara 

Mol. 
Waar 

Tamara 
op weg 
naar de 

finale 
maar 5 games tegen kreeg, deed 
Evianne het met slechts 4 games 
tegen zelfs nog beter. Evianne won 
gisteren tegen Dunya ‘dakhaas’ 
Hagebeuk met 6-bam 6-2. Dunnie 
had in de eerste set duidelijk nog 
last van de vrijdagnacht, toen ze 
met stapmaatje Marleen ‘eus 
praatgraag’ Herzog de bloemetjes 
had buiten gezet. Tamara won vrij 
eenvoudig van Lisanne ‘kom nou 
van die bar af’ Muuse, het werd 6-2 
6-2. Zal Tamara haar derde titel op 
rij in de wacht kunnen slepen en zo 
de grote beker definitief mogen 
houden of zal de huisnerd Evianne 
roet in het eten gooien? U kunt het 
volgen in de ronde van 11:45 uur. 
 
HE3 
In deze finale nemen Sten ‘vandaag 
heerlijk op french court’ 
Weingartner en Erik ‘ben ik nou zo 
goed of jullie zo slecht?!’ Gorris het 
tegen elkaar op. Ook hier werd de 
plaatsing waargemaakt door de 
nummers 1 en 2, beiden verloren 
geen set op weg naar de finale. Voor 
Erik was dat natuurlijk totaal geen 
verassing, alleen een kwestie van 
tijd. Voorafgaand aan het toernooi 
was hij best wel verbolgen over het 
feit dat hij niet de hoogst geplaatste 
speler was. Of we als commissie wel 
wisten wie hij was, dé Erik Goris, 
alleskunner, rasartiest,  winnaar 
van het toernooi vorige week in 
Leusden. Ook daar speelde hij tegen 

Sten, en toen moest Sten in de 
derde set opgeven. Erik, jij als 
alleskunner in optima forma moet 
nog doelen en uitdagingen hebben. 
Een mooi doel is om volgend jaar 
hier de nummer 1 geplaatst te 
worden, daarvoor moet je vandaag 
wel winnen van Sten. Net als in de 
DE 3 wordt deze wedstrijd door 
scheidsrechter en ballenkinderen 
ondersteund. Ook deze wedstrijd 
lijkt een kraker te worden, dus kom 
genieten om 13:30 uur.  
 
♥ 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. 
 



 

 

 ♥ORT sweetheart  ♥ 
De allerlaatste ORT Sweetheart van dit 29e 
ORT is onze eigen Chantal Tuhusula. Door 
de liefde die Chantal de hele week 
uitstraalt kunnen wij zeker niet om haar 
heen als het om een Sweetheart gaat! De 
ORT commissie kent elkaar al heel wat 
jaren. Zo mocht één commissielid al de 
verhalen over Chantal haar eerste 
vriendjes al op jonge leeftijd horen. En 
beste mensen ik kan u vertellen, dit waren 
heel wat verhalen! Onze Chanty heeft in de 
bloei van haar liefdesleven niet stil 
gezeten, zo was zij op haar elfde al actief! 

Naam: Chantal Tuhusula 
Geboorte datum: 30-10-1989 Ik ben een heerlijk jong 
ding! 
Kleur haar: Bruin 
Auto: Fiat Bravo baby! 
Cupmaat: F85, als er dubbel F zou bestaan had ik dat 
waarschijnlijk gehad. Waarom dit niet bestaat weet ik 
eigenlijk niet, is er iemand die dit wel weet?? 
Lievelingsdier: Hond, mijn wijlen hond Tiga in het 
bijzonder. Zij was een kruising tussen een Rotweiler en een 
Bernard Kazerne. 

Eerste kus: Dat was met Steven den Dekker en ik was net 
elf. Het was op een mottige zolder bij een vriendinnetje van 
mij. Ik vond het toen heel vreemd maar achteraf eigenlijk 
wel lekker. 

Eerste liefde: Dat was met Norbert Middelkoop. Ik was 
toen 16 jaar en het heeft ongeveer 3 jaar geduurd. Het was 
echt een jongen die bij mij paste. Als ik ooit weer aan de 
man begin wil ik graag dat hij lijkt op Norbert. Het ging uit 
omdat het meer vriendschap was dan liefde, de spanning 
was weg, dan gaat het gewoon niet meer. 

Ideale man: Die moet betrouwbaar en lief zijn. Het moet 
zeker geen macho zijn en hij moet droge humor hebben. Ik 
wil niet iemand die altijd in het middelpunt van de 
aandacht wil staan. Opzich ben ik vrij veeleisend qua 
karakter. Qua uiterlijk maakt het mij eigenlijk niet veel uit. 
Bij voorkeur moet hij bruin haar en bruine ogen hebben 
maar als dit blond haar en blauwe ogen is kan dat ook. Ik 
ben iemand die op karakter valt, een gevoelsmens. 

Droom man: Dat is zeker weten Johnny Depp! Ik vind hem 
een sexy lexy! 

Leukste ORT herinnering: Dat zijn er 
meerdere. Eigenlijk heb ik dit jaar toch wel 
één van de leukste herinnering op kunnen 
doen. Dat was namelijk afgelopen donderdag 
met de hele commissie en alle ‘vrienden van 
het ORT’! Zo’n gezellige avond heb ik denk ik 
nog niet eerder meegemaakt, geweldig! 
Verder vind ik het verschil tussen de oude en 
nieuwe commissie erg leuk om te zien. Er zijn 
door de jaren heen veel wisselingen van de 
wacht geweest. Het verschil met de oude en 
nieuwe commissie is dat wij nog niet 
helemaal goed op elkaar zijn ingespeeld. Dat 
gaat elk jaar steeds beter! Ik vind dit echt een 
topcommissie! 

 
♥ Gedicht van de dag ♥ 
Ingmar zal tijdens de prijsuitreiking bekend 
maken welk gedicht gewonnen heeft. De 
winnaar krijgt een geheel verzorgd weekend 
naar hotel Sterenberg!! U heeft dus nog de tijd 
tot vanmiddag 16:00 uur om uw gedicht in de 
Love Box te gooien! 
 
 
♥ Echtpaar van de dag ♥ 
Tja kijk naar de foto en u weet waarom deze 
dames gewonnen hebben. Dunya en Manon 
liggen hier nog heerlijk rustig op het love bed, 
maar zullen vandaag moeten vlammen om de 
titel in de DD 3 op te eisen. Wat de uitkomst 
van deze partij ook mag zijn, het zal de liefde 
tussen deze best friends forever niet 
beïnvloeden. Samen op vakantie, samen de 
stad op stelten zetten en het mannelijk 
gedeelte van de bevolking het hoofd op hol 
brengen. Zullen ze dit ook vandaag tegen 
Jannie en Mariëlle kunnen? 
 



 

 

 
♥ Sponsoren ♥ 
Vanmiddag tussen 12.30 uur en 14.30 uur zullen wij op het 
terras onze sponsoren ontvangen met een lunch. Deze 
sponsoren helpen ons ieder jaar om al onze wensen te 
kunnen realiseren door hun bijdragen. Heel erg bedankt 
voor jullie vertrouwen! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UITSLAGEN ZATERDAG 3 JULI 
 
 

10:45 uur HD3 Jeroen v/d Hoek  - Jordy Kamerling  6-4 6-2 

   Mark v/d Hoek  - Eelco van Veelen 

  GD5 Paul v/d Oord  - Marco Bloembergen 6-3 6-1 

   Corrie Verweij  - Lidwien Corthals 
  DE6 Iris Leliveld   - Ilse de Vries  6-3 6-2 

  DD6 Sandra Groenewoud - Esmee Alink  6-1 7-5 

   Marjorie Bakker  - Marleen Blikman 
  GD6 Maarten Belgers  - Ivonne Drenth  6-3 6-2 

   Marjolie van Essen-B. - Hans Drenth 

  HD7 Erik Alink   - Henk Drenth   6-4 6-2 
   Peter Rietman  - Rinie Merkenij 

 

12:30 uur DE3 Dunya Hagebeuk  - Evianne Bouw  6-0 6-2 

  DD4 Amy Heheman  - Nuria Boot   5-7 6-3 7-5 
   Yentl Methorst  - Ellen Verbeek 

  HD4 Ingmar van Dongen - Marijn van Dam  6-1 6-4 

   Jesse van Keken  - Jesper Knoop 
  HD4 Carlo Schijven  - Thorben Kaldenberg 6-3 6-4 

   Rutger de Zoete  - Willem-Jan Oosterhuis 

  DE5 Sabrine v/d Bor  - Sophie van Wede 5-7 6-1 6-0 

  DE7 Katja Bongers  - Machteld Linschoten 6-3 6-0 
  GD7 Maurits Uijting  - Sylvia Ankone  6-0 6-1 

   Cisca de Weert  - Paul Schulten 

 
14:15 uur DE3 Tamara Mol  - Lisanne Muuse  6-2 6-2 

  HE3 Marnik Middendorp  - Erik Goris   6-3 6-1 

  HD3 Joeri Paters   - Quirijn Bolink  6-0 6-4  
   Martijn Splinter  - Brent van Dorssen 

  HE4 Sjoerd Elzenga  - Guido Bouman  6-3 6-4 

  HD6 Peter van Gangelen - Michael Blavers  6-2 6-2 

   Robin Saers   - Roy Onkels 
  HD7 Tony v/d Kieft  - Ed van Empelen  6-4 7-5 

   Gerard van Putten  - Bert Trappel 

 
16:00 uur HE3 Sten Weingartner - Rolf Alblas   6-2 6-2 

  DD3 Dunya Hagebeuk  - Saskia Hogenbirk  6-2 6-4 

   Manon Kok   - Yvette Schaap 
  HE4 Simon Burema  - Joël van Ark  6-2 6-4 

  HE5 Joran Béthe   - Casper Gerth  2-6 6-3 6-4 

  GD5 Susan van Hesteren - Robert van de Graaf 6-4 7-5 

   Tom Rattink   - Suleika Leenknegt 
  HE6 Stefan Bieckmann  - Maurits v/d Velpen 7-5 1-6 6-4 

  DE7 Marjorie Bakker  - Els Erkens   6-1 6-2 

 
17:45 uur GD3 Jeroen v/d Hoek  - Mark Beemer  6-2 6-2 

   Tamara Mol  - Lisanne Muuse 

  DE4 Yentl Methorst  - Charlotte Kuijer  6-3 3-6 7-5 
  DE4 Caitlin Visser  - Anne van Pelt  6-3 6-4 

  DE5 Fleur Bollebakker - Amber Kolman  6-3 5-7 6-3 



  HE6 Vincent Burema  - Jeroen van Wede 6-1 6-3 

  DD6 Laura Bosman  - Denise van Asch  6-4 7-6 

   Ilse de Vries  - Sarah van der Weij 

  DD7 Aletta van Bentum-Wolff - Sylvia Ankone  6-3 4-6 6-2 
   Linda Jongma-Westland - Madelon Cloo 

 

19:30 uur DD3 Sabrine v/d Bor  - Janny Koelewijn  6-3 6-0 
   Sanuelya van Loenhout - Marielle van de Munt 

  DD5 Renee Ijzerman  - Marjolijn van Gelder 7-5 6-3 

   Ashley Visser  - Ineke Hillen 
  DE6 Celine Delhez  - Ellen Does   6-2 7-6 

  GD6 Petra Oostveen  - Marleen Blikman  1-6 6-4 6-2 

   Hans Vial   - Koen Emmens 

  DD7 Jeanette Dieters  - Eveline Kramer  6-1 6-4 
   Yvonne Marcin  - Gerry van Sleen 

  GD7 Peter v/d Borne  - Jacoline van de Kieft 6-4 5-7 6-4 

   Greetje Koevoets - Tony v/d Kieft 
 

21:15 uur GD3 Pauline Kuijer  - Evianne Bouw  6-4 6-4 

   Marnik Middendorp - Roeland Schriemer 
  HD4 Simon Burema  - Willem-Jan Oosterhuis 6-3 6-4 

   Vito Vrugteveen  - Thorben Kaldenberg 

  HE5 Max Joosten   - Rodi Béthe   7-6 6-1 

  HD5 Rogier van Leijenhorst - Sander de Moel  6-3 6-4 
   Michiel Crol  - Berry Witte 

  HD5 Donny van Sas  - Joey Dikker  6-4 6-3 

   Walter Varenkamp  - Nick Verkerk 
  HE7 Marc Vrolijk   - Gerard van Putten 6-4 6-1 
 



DAGPLANNING ZONDAG 4 JULI 

 

10:00 uur HD4 Ingmar van Dongen - Simon Burema 
   Jesse van Keken  - Vito Vrugteveen 

  DE5 Fleur Bollebakker  - Sophie van Wede 

  GD5 Robert v/d Graaf  - Paul van der Oord 
   Suleika Leenknegt  - Corrie Verheij 

  HE6 Maurits v/d Verlpen - Jeroen van Wede  

  DD6 Esmee Alink   - Laura Bosman  

   Marleen Blikman  - Ilse de Vries   
  HD7 Erik Alink   - Ed van Empelen 

   Peter Rietman  - Bert Trappel 

 
11:45  DE3 Tamara Mol   - Evianne Bouw 

  HD3 Jeroen v/d Hoek  - Quirijn Bolink 

   Mark v/d Hoek  - Brent van Dorssen 
  DE4 Caitlin Visser  - Charlotte Kuijer 

  DD4 Saskia Hogenbirk  - Nuria Boot 

   Marjon Zwaan  - Ellen Verbeek 

  HD5 Michiel Crol   - Joey Dikker 
   Rogier van Leijenhorst - Nick Verkerk 

  DD7 Jeanette Dieters  - Sylvia Ankone 

   Yvonne Marcin  - Madelon Cloo 
 

13:30  HE3 Sten Weingartner  - Erik Gorris 

  HE4 Sjoerd Elzenga  - Joël van Ark 
  DD5 Renee Ijzerman  - Lidwien Corthals 

   Ashley Visser  - Hester de Wilde 

  DE6 Celine Delhez  - Ilse de Vries 

  GD6 Maarten Belgers  - Petra Oostveen 
   Marjolie van Essen-B. - Hans Vial 

  DE7 Machteld Linschoten - Marjorie Bakker 

 
15:15  DD3 Dunya Hagebeuk  - Jannie Koelewijn 

   Manon Kok   - Marielle van de Munt 

  GD3 Jeroen v/d Hoek  - Marnik Middelkoop 

   Tamara Mol   - Pauline Kuijer 
  HE5 Rodi Bethe   - Casper Gerth 

  HD6 Michael Balvers  - Vincent Burema 

   Roy Onkels   - Johan Langkamp 
  HE7 Erik v/d Wiel  - Gerard van Putten 

  GD7 Peter vd Borne  - Sylvia Ankone 

   Greetje Koevoets  - Paul Schulten 
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