TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011
ZATERDAG
ONE
WATCH

2

Vandaag staat in het teken van
de feestelijke opening, het programma ziet er als volgt uit:
16:00 uur: Aanvang Tiebreaktoernooi jeugd, de jeugd van
Randenbroek zal strijden om op
de finaledag als ballenjongen/
meisje aan te mogen treden.
19:00 uur: Opening met taart
en champagne
19:30 uur: Aanvang Tiebreaktoernooi senioren, deze reünie
is al een aantal jaar absoluut
een garantie voor veel gezelligheid en het nodige spektakel!
Iedereen is natuurlijk welkom
om bij al deze onderdelen
aanwezig te zijn!

SPOTLIGHT
Bij een nieuw uiterlijk horen ook
nieuwe onderwerpen. Zo gaan we
dit jaar elke dag een spelersprofiel maken van een excentrieke
of bijzondere speler of van een
speler welke op die dag een mooie
overwinning heeft behaald dan
wel pijnlijk verlies heeft geleden.
Vragen als ‘Grote voorbeeld’,
‘Totaal Prijzengeld’, ‘Hobby’s’ en
‘Afkomst’ passeren de revue. Verder zal er een stukje historie over
de betreffende persoon worden
geschreven. Een rubriek om niet te
missen! Denk je dat je het waard
bent om in deze rubriek te verschijnen of weet je iemand die in
deze rubriek niet mag ontbreken?
Meld je bij Robert of Sander!

25 JUNI

GET THE PARTY STARTED!!!
Het toernooi waar talenten worden ontdekt,
reputaties worden gemaakt en gebroken, het
woord gezelligheid een hele nieuwe dimensie krijgt, bijnamen worden verzonnen die
mensen de rest van hun leven achtervolgen,
het gravel wordt opgevreten in de jacht op
overwinningen en het toernooi dat dit jaar
voor de 30ste keer gehouden wordt is weer
van start gegaan!!
30ste keer ja, u leest het goed! Daarom vonden wij als
commissie het tijd voor een FEESTJE!! En als wij het
hebben over een feestje dan bouwen wij een heel tennispark om tot één groot feest. Kijk om u heen en u ziet een
clubhuis vol glitter en glamour, een circustent bij binnenkomst van het park, overal slingers en cadeautjes, banen
die vernoemd zijn naar de meest lekkere taarten en gebakjes en zo kunnen we nog wel even doorgaan. En zoals
elk jaar zullen we er weer alles aan doen om er ook een
feest van te maken voor u als deelnemer of als toeschouwer. Als deelnemer wordt u direct bij het inschrijven al
in de watten gelegd. Bij de keet ligt namelijk een gloednieuw toernooishirt voor u klaar. Daarnaast heeft onze
hoofdsponsor Telman & Van Leeuwen Makelaars nog
een leuk cadeautje om het feest helemaal compleet te
maken, iedere deelnemer krijgt namelijk ook nog een bidon. Als u de sponsor wilt bedanken, ga dan bij het kopen
of het verkopen van uw huis eens langs bij deze toppers!
Naar een feestje ga je meestal niet alleen en daarom zullen wij u als commissie dan ook weer met alle liefde naar
de banen escorteren. En bent u klaar met spelen, geen
zorgen, of u nou gewonnen of verloren hebt, wij slepen
de baan! Dan kunt u zich in de tussentijd snel op het
terras nestelen en genieten van de kookkunsten van onze
toernooikoks. Er is wel sprake van een kleine wijziging
in het team, nou ja 3 van de 4 koks hebben door omstandigheden dit jaar een sabbatical. Maar onze vrienden
Aart, Hans en Ronald zullen zich hopelijk volgend jaar
weer achter de kookplaat begeven. Dit jaar zal Jerry er
iedere dag staan, aangevuld met heel veel Randenbroekers die ons hier enorm mee helpen. Dank jullie wel!
Ondanks dat wij een commissie van inmiddels 12 man
groot zijn, kunnen we het in de voorbereiding niet alleen. We zouden dit kunnen zien als enorme luiheid, ge-

deeltelijk misschien ook wel waar, maar laten we het er op
houden dat we graag specialisten van buitenaf aantrekken.
Aangezien 80% van deze commissie vroeger op de kleuterschool al moeite had met het inkleuren van een kleurplaat, het bouwen van een zandkasteel of het vouwen van
een papieren vliegtuigje, is alle ondersteuning nou niet echt
bepaald overbodig te noemen. Daarom willen we hier graag
Aart, Tineke, Jerry, Gea, Hans, Jesse, Loek, de vader van
Sebastiaan en Inge bedanken voor hun bijdrage in de voorbereiding.
Misschien nog even een kleine tip voor de ijdele mensen
onder ons. Gedurende de week worden op de meest onverwachte momenten en vanuit de meest bizarre hoeken
foto’s gemaakt. Daarvoor is onze eigen huisfotograaf Bert
Vrugteveen weer ingevlogen. Iedere dag zullen de gemaakte foto’s zowel op de site als op de beamer in het clubhuis
getoond worden. Zorg er dus voor dat uw haar goed in de
plooi zit, de kleding netjes verzorgd is en geheime affaires
onderdrukt worden, want alles maar dan ook echt alles
wordt vastgelegd!

SPONSOREN

Waar sommige toernooien erg veel moeite hebben om een
sluitende begroting te krijgen en zelfs besluiten 2 weken
voor aanvang een toernooi te cancellen, zijn wij nog steeds
in de gelukkige omstandigheid dat we enorm trouwe sponsoren aan ons kunnen verbinden.
Om te beginnen natuurlijk onze hoofdsponsor Telman & Van
Leeuwen Makelaars. Voor alweer het 5e jaar maken zij ons
toernooi mede mogelijk. Hetty en Anouk we zijn enorm blij
met jullie en hopen dat jullie nog vele jaren op deze manier
betrokken blijven bij ons toernooi.
Daarnaast weer de bekende namen als Pon Dealer Groep,
Creq Business & ICT Consultants, De Scheidingsmakelaar, Cafetaria van Empelen, Pannenkoekenboerderij
Langenoord, Motex, Van Dam Sports, Heijmerink en Dunlop. Iedere dag zullen we een kort stukje schrijven over één
van die sponsoren en waarom zij er voor gekozen hebben
om dit bijzondere toernooi te sponsoren.
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Het aantal inschrijvingen kende dit jaar een hoogtepunt, in de afgelopen
jaren hebben zich nog nooit zoveel mensen zich ingeschreven voor ons
toernooi. Dit is natuurlijk een enorm compliment, maar het brengt tevens
teleurstellingen met zich mee. We hebben 60 wedstrijden moeten uitloten
en dat is natuurlijk iets dat wij liever niet doen. We streven ernaar om
toch iedereen te kunnen laten spelen en u kunt er op vertrouwen dat wij
dit volledig objectief hebben aangepakt. Wij hopen daarom op uw begrip.
Dit jaar zullen er 275 wedstrijden gespeeld worden, verdeeld over 25 onderdelen. Het grootste schema is te vinden bij de HE 4, met een schema
van 64 zal de winnaar van dit onderdeel hoogstwaarschijnlijk wel een vakantietje nodig hebben.
In zowel de DE 3 als in de HE 3 zal er dit jaar aan het einde van het toernooi een andere persoon dan vorig jaar de beker boven het hoofd mogen
houden. Doordat een aantal hoogvliegers uit de regio op hun pasje een
2’tje zijn geworden, ligt de strijd dit jaar volledig open. Er kan worden
gegokt op de eindwinnaar, kijk daarvoor op www.openrandenbroek.nl.
Het verwachtingspatroon voor de Blauw Witte Randenbroek strijders is
enorm hoog dit jaar. Een groot aantal spelers op Randenbroek hebben
sinds jaar en dag meester Rinus ‘toversnoer, door de tunnel, racket weg,
snel indraaien, F-16, spin is in, je bent zo goed als je tweede service is’ van
Leeuwen als tennisleraar. Dit zorgt er voor dat er in veel categorieën nu
daadwerkelijk enkele topfavorieten uit de Randenbroek stal komen. Zullen
deze spelers de druk aankunnen en op eigen terrein de titel in de wacht
kunnen slepen?
In ieder onderdeel zal er veel spektakel zijn, waar moet u als toeschouwer
nou echt voor naar het park komen? Om u hierbij te helpen zal er iedere
dag in de rubriek One 2 Watch aandacht worden besteed aan de meest in
het oog springende partijen die dan op het programma staan. Zo hoeft u
dus helemaal niets te missen van dit toernooi!!

PETER BEDANKT
Naast de nodige humor die wij als
redactie in dit dagblad proberen te
leggen is er zo nu en dan ook ruimte
voor serieuze zaken. Een belangrijk
onderdeel van een geslaagd toernooi
is de kwaliteit van de banen. De afgelopen jaren waren wij in de gelukkige omstandigheid dat dit gedaan
werd door onze geweldige groundsman Peter Rijsewijk.
Peter werd afgelopen december plots geconfronteerd met een vreselijke ziekte en is recentelijk overleden. De uitvaartdienst was enorm
indrukwekkend, goed ook om te zien hoeveel Randenbroekers er aanwezig waren.
Wij zullen zijn humor en energie gaan missen en wensen zijn familie en
vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd!

D E

C O M M I S S I E

Het ORT zou niet het leukste toernooi uit de regio Utrecht
zijn zonder haar knotsgekke commissie. Een groep met totaal
verschillende persoonlijkheden en achtergronden maar met
allemaal hetzelfde doel voor ogen: Het ORT het grote succes
maken wat het al 30 jaar is. Een commissielid word je daarom niet zomaar, headhunters worden ingeschakeld, verschillende personen worden gescreend om de vereiste torenhoge
kwaliteit te waarborgen. Met trots kunnen wij zeggen dat het
ons ook dit jaar weer is gelukt!
Vorig jaar hebben wij Ray(ban) “Heee
vriend, hoe istie nou??” van Keken mogen
verwelkomen in de commissie. Zijn status als
ongekend visionair, levensgenieter en adonis
met de nodige levenservaring heeft de commissie duidelijk geen windeieren gelegd.
Met Ray als ons grote voorbeeld is de commissie op zoek gegaan naar een nieuwe versterking met minstens zulke uitzonderlijke kwaliteiten. Gezien het hoge testosteron gehalte in de commissie
is er gezocht naar enige balans op het gebied van gierende hormonen. Het
was duidelijk: er moest wat oestrogeen toegevoegd worden aan deze groep.
De keuze was dit jaar unaniem en bijzonder snel gemaakt. Wij verwelkomen
met trots Hanneke ‘Moekie’ Schoordijk in de ORT commissie. Zoals menig
man al voor haar is gevallen, viel de commissie ook als blok voor deze geboren verleidster. Met haar kittige persoonlijkheid, creativiteit en grote netwerk
is ze nu al een aanwinst gebleken. Als ‘Donna’ van de Schoordijk familie
verwachten wij dat ‘Moekie’ deze rol doortrekt in de ORT familie.
Afgezien van dit nieuwe gezicht in de commissie zijn er geen wijzigingen ten
opzichte van vorig jaar. Het voor u altijd vertrouwde hechte team zal u dit
jaar weer vermaken, u naar de banen begeleiden, water voor u brengen en
de banen voor u slepen!

DE WEG NAAR….
Ondanks dat het ORT maar 9 dagen duurt, gaan er wel 9 maanden voorbereiding aan vooraf. Voor de rekenkundige onder ons zou je kunnen zeggen
dat 1 ORT dag gelijk staat aan 1 maand voorbereiding. In september staat
altijd de eerste vergadering op de planning. Tijdens deze vergadering wordt
het voorgaande jaar geëvalueerd en wordt er gekeken of het nodig is om de
commissie te versterken. Over dat laatste onderwerp heeft u zojuist meer
kunnen lezen…
U zult zich afvragen, waarom duurt de voorbereiding zo lang? Dat is precies
hetgeen wat meer commissieleden zich afvragen voordat zij in de commissie
komen. Er komt heel veel bij kijken, denk daarbij aan vergaderen, bedenken
van een nieuw thema en het uitwerken daarvan, promotie, sponsoring, planning, dagblad ontwikkelen en schrijven, website up to date houden en ga zo
maar door. Ook de commissie doet aan teambuilding. We hebben het eigenlijk niet nodig maar onder het mom van ‘ doen waar je goed in bent’ zijn we
een hapje gaan eten en drinken bij Pasta e Basta in Amsterdam. De sfeer zat
er lekker in, er werd gezongen, gedanst en er is een nieuwe popster geboren.
Benieuwd wie? Lees dan de ‘ Wist u datjes’ aandachtig door! In onze mooie
hoofdstad is de fundering gelegd voor wat weer een mooi ORT mag worden.
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HUIS VAN
DE DAG
Haussmannstraat 4, Amersfoort
Vraagprijs € 650.000,-- k.k.

Deze vrijstaande villa in Zielhorst Park biedt het u allemaal: bijzondere architectuur, veel leef- en woonruimte, modern comfort en een
royale, zonnige tuin rondom de woning. Ook de functie van wonen
en werken aan huis kan op een prima wijze worden gecombineerd.
Woonopp. 190 m². Perceelopp. 553 m². Bouwjaar 1993.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

EL PRESIDENTE SPREEKT
Welkom op de verjaardag
van het Open Randenbroek
Toernooi (ORT), de 30ste
alweer. De geschiedenis van
het ORT brengt een hoop
verhalen, herinneringen en
tradities met zich mee.
Mijn ORT historie bestaat al uit 22 toernooien. Je kan wel zeggen dat ik er mee
opgegroeid ben. Vanaf mijn 8ste jaar loop
ik al rond op het ORT, tot mijn 20ste heb
ik meegekeken over de schouder van mijn
vader en inmiddels mag ik zelf al 10 jaar
deel uitmaken van een geweldige commissie. Van het allereerste A-toernooi, 320 inschrijfkaarten die door de brievenbus kwamen en het ORT
dagblad in zwart-wit tot een professionele website, een eigen toernooilogo,
de toernooishirts, een promotiefilm van het toernooi en nu ook een nieuwe
stijl van het dagblad.
In alle opzichten is het toernooi met de tijd meegegaan. De professionalisering van het toernooi heb ik dus mee kunnen maken. Het ORT is bekend
geworden om haar tradities als een officiële opening, escorteren, slepen en
natuurlijk de feestavond.
In mijn eerste 5 jaar in de ORT-commissie hebben we vooral deze tradities in stand gehouden. Met de kern van de huidige commissie hebben we
de afgelopen 5 jaar vooral de tradities uitgebouwd. Ik ben ook heel trots
dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan de historie van het Open
Randenbroek Toernooi.
Over een afscheid denk ik nog lang niet na, dus er mag nog heel veel verwacht worden. Ik wens iedereen de komende week heel veel succes en
plezier op de 30ste verjaardag van het Open Randenbroek Toernooi.

ORT, EEN TOERNOOI VOOR TOPPERS
Dat er alleen maar toppers aan ons toernooi
deelnemen is inmiddels al 30 jaar duidelijk
maar dit jaar hebben wij de term ‘topper’ toch
naar een nieuwe hoogte weten te brengen. In de
Dames Enkel 4 komt dit jaar Marissa Niroj in
actie. De van oorsprong Thaise Marissa speelde
tussen 1997 en 2003 in het WTA Circuit maar
heeft het leven van een prof aan de wilgen
gehangen en speelt nu in Almere. Wij zijn vereerd dat Marissa aan ons toernooi deelneemt
en zijn erg benieuwd naar haar prestaties op
het prachtige gravel van LTV Randenbroek.

W I S T U D A T. . . . .
* Jesse ‘Smiley :-)’ van Keken er voor heeft gezorgd dat wij op onze website een eigen trailer / promo hebben, bezoek www.openrandenbroek.nl
en laat u verbazen!
* De redactie een aantal weken op de hei heeft gezeten om te komen tot
dit volledige nieuwe dagblad, op- of aanmerkingen horen wij graag
* Rayban ‘hey vriend’ van Keken tegen een kleine vergoeding graag
Mamma Mia voor u zingt
* Bianca ‘denk aan het aantal decibel’ van Eijden opnieuw moeder is
geworden en weer is het een geweldige zoon geworden. Naut welkom op
deze planeet!!!
* We het niet kunnen laten om ook hier nog even terug te komen op het
kampioenschap van ons aller AJAX!!!
* Sebastiaan ‘mag ik op uw flesje blazen’ Burgstede altijd open staat om
een demonstratiewedstijd te spelen als u nog eens een feestje organiseert
en ook de boodschappen doet hij graag voor u! Maar u maakt hem helemaal gelukkig als u lege bierflesjes bij hem inlevert, hij kan namelijk een
trucje dat niemand anders kan, vraag het hem maar!
* De man voor wie geen uitdaging te groot is, terug is in de HE 3. GertJan vd Vorsten is zijn naam. Hij rijdt geen Alpes D’Huzes maar de Alpe
D’Huzestig, hij loopt de marathon op zijn handen en was de eerste speler
die bij ons mee deed in de HE 3 met een actuele rating boven de 6,0.
Inmiddels is deze alleskunner zonder angst opgeklommen tot een 5’je,
volgens eigen zeggen is het enkel een kwestie van tijd voordat hij de
categorie 3 gaat domineren.
* Ons prinsesje ook weer terug van weg geweest is. De winnaar van de
HE4 van vorig jaar heeft sinds zijn optreden op het ORT behoorlijke
stappen gemaakt. Met een actuele rating van 1,9 wil onze diva Sjoerd
Elzinga natuurlijk gelijk 1ste geplaatst worden in de 3. Lieve Sjoerd, we
willen je op alle mogelijke manieren in de watten leggen, maar om 1ste
geplaatst te worden moet je toch nog even lobbyen. Misschien staat de
Smart wel weer op je te wachten.....
* Ed ‘@’ van Empelen iets te vaak televisie heeft gekeken. Hij wilde net
als de toppers even stoer met z’n racket gooien, helaas heeft Ed net iets
meer gevoel met een frituurpan dan met een racket. Dat wordt weer veel
kroketten verkopen om dat racket terug te verdienen Eddie.
* Ingmar ‘jeetje jeetje jeetje’ Kolbrink dit jaar op het WK Koekhappen
2e is geworden. In de finale tegen Sam ‘borsjus vooruit’ Yeganeh trok hij
na een spannende strijd net aan het kortste eind. Overigens wist Sam
direct na die finale ook nog het WK Hamburgers eten, het WK Bratwurst
eten, het WK Comazuipen en het WK Limbo dansen te winnen. We zijn
dus vanzelfsprekend enorm trots dat ook Sam weer in de commissie zit
dit jaar!!
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PLANNING

09.00 uur

HE6		Nique van Ark			-		Bas Schouten

		DE7 17+

Lilian Kupers			-		Els Erkens

		

DE7 17+

Chantal Hillebregt		

- 		

Marina Zijderveld

		

HE7 17+

Ron van Putten		

-		

Henk Verdoorn

10.45 uur

HE4 		

Rik Hertsenberg

- 		

Ingmar van Dongen

		HE4		David van Ark			-		Sjoerd van As
		HE5		Lars Brakel			-		Wilco van Gangelen
		HE5 		Johan Langkamp		-		Bojan Hinke
		HE5		Tijmen Pollack		-		Rody Kandel
		

HE7 17+

Nick Ruizendaal		

-		

Sander Eek

12.30 uur

DE3		Caitlin Visser			-		Natasja Renkers

		HE4		Thiemo Zeeman		-		Rodi Bethé
		

HE7 17+

Tony van de Kieft		

-		

Bart Borgman

14.00 uur

HE7 17+

Andre Masteling		

-		

Jordie Brouwer

		

HE7 17+

Tom Lensing			

-		

Dyon van Empelen

		

HD7 17+

Herman Oskam		

-		

Donald van Daatselaar

				Gertjan Wijdenes		-		Alex Smink
		

