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ONE
WATCH2 
Het mannelijke oogappeltje van 
Randenbroek komt vandaag in ac-
tie. Simon Burema mag aantreden 
tegen zijn dubbelmaatje Rick Oost-
veen. De twee talenten kwamen 
gisteren nog gezamelijk in actie in 
de finale van de HD3 op Alta. 

Het vrouwelijke oogappeltje van 
de gezelligste club van Amers-
foort geeft vandaag ook acte de 
presence. Judith van Fraayenhoven 
won gisteren nog de DE3 op 
Alta van Diane ‘moijito’ Schafer 
die vandaag ook te bewonderen 
zal zijn. Diane durft echter niet 
mee te doen dus ze zal alleen te 
bewonderen zijn op het terras, 
waarschijnlijk vergezeld door een 
doos prosecco. Of haar pijnlijke 
nederlaag van gisteren iets met 
haar afwezigheid te maken heeft 
is vooralsnog onduidelijk.

S P O T L I G H T

Korte rokjes, tanktopjes, slippertjes, ze 
konden allemaal weer uit de kast getoverd 
worden. Want dag 2 van het ORT 2011 was 
steaming, precies zoals een feest hoort te 
zijn! Schuren als een malle en gaan tot het 
gaatje, het was premma! 

De invloed van ons dagblad blijkt 
toch groter dan verwacht. Het is 
tegenwoordig “in” om naar psy-
chologen, mental coaches, loop-
baan traject begeleiders, carriëre-
planners en dat soort softe types 
te gaan. Wij pakken dit iets anders 
aan, onze benadering noemen we 

de ‘main entrance’ benadering. Geïnspireerd door onze 
eerste luitenant in de commissie, Groepjes Schijven, pak-
ken wij de draaideur criminelen keihard aan.  Zo ook 
onze eigen  Ed  van Empelen. Wie dit dagblad goed leest 
weet dat wij Ed in het eerste dagblad hebben genoemd 
aangezien hij 2 weken geleden zijn racket in tweëen 
heeft gegooid. Gisteren speelde Ed op ons toernooi en 
de agressiviteit was volledig weg, Ed is een rolmodel 
geworden. De technische commissie van Randenbroek 
heeft Eddie inmiddels benaderd om als tactisch, men-
taal en conditioneel coach de jeugd van Blauwwit de 
weg naar succes te wijzen. Voor zijn tegenstander Mark 
Evers komt dit helaas te laat. Hij doorliep de hele jeug-
dopleiding van Randenbroek, maar verliet deze te vroeg 
waardoor hij nooit van Ed heeft kunnen profiteren. Een 
mooie partij vol met hoogte en dieptepunten waarin Ed 
uiteindelijk met 6-2 6-3 aan het langste eind trok. 

Om 12:30 stond het favoriete onderdeel van de redactie 
op het programma, de DAMESdubbel. In de afgelopen 
jaren hebben we vele keren stilgestaan bij dit fenom-
enale stukje entertainment. En gisteren hadden we 
er weer eentje hoor.....poe poe poe. Het publiek stond 
meerdere keren op de banken! Met dodelijke volleys, 
allesverslindende smashes, chip & charge op ieder bel-
angrijk punt, passeerslagen met een precisie waar je u 
tegen zegt werd deze strijd gestreden. Romy Smeeing 
en Ashley Visser bleken net te kort te komen tegen de 
Randenbroekse hotties Susan Bosman en Caitlin Visser. 
Wat ons betreft dopen we het ORT volgend jaar om in 
het ORDDT, het Open Randenbroek Dames Dubbel To-
ernooi....wat een sensatie, wat een spanning, wat heer-
lijk!!!

Op het moment dat Sebastiaan ‘als ie niet 
door het hek kan, dan maar er over’ Flohr 
weer op het toernooi verschijnt, gaan de 
mondhoeken van de redactie al weer om-
hoog. Ramen en deuren worden gesloten, 
kinderen worden naar binnengehaald, de 
reparateur van het hekwerk wordt ingelicht, Schiphol wordt 
gewaarschuwd en er wordt alvast een hele doos met nieuwe 
ballen klaargezet. Deze man is de grootste bedreiging voor 
de vogelpopulatie in Nederland. Bas is professioneel honk-
baller geweest en heeft nog steeds moeite om dit los te 
laten. De term balcontrole krijgt met Bas een hele nieuwe 
dimensie. Je hebt in tennis de forehand en de backhand, 
maar Bas voegt hier nog een slag aan toe: de HEKhand! 
Iedere tennisser die een wedstijd tegen Bas overleeft mag 
zichzelf gelukkig prijzen. De projectielen die van zijn racket 
afkomen zijn regelrechte aanslagen. Als 10% van die bal-
len binnen de lijnen van de tennisbaan zou komen was Bas 
allang top 10 speler van de wereld geweest. Helaas is het 
gisteren in 2 partijen slechts gebleven bij 3 ballen die voor 
de baseline eindigden. Iets te weinig om tegen respectieve-
lijk Alex ten Haaft en Ron ‘paradijsvogel’ Uncles / Ooms te 
winnen. We hebben wel weer van je genoten Bas! 

De klok gaf 15:30 uur aan, de grond 
begon te beven, onze neuzen vulden 
zich met een raar luchtje waarvan we 
de herkomst niet konden achterhalen, 
wat was het? In de verte zag we lang-
zaam de contouren verschijnen van 
tractoren. Wat moeten die nou bij ons op het park? Een 
korte blik op  de dagplanning was voldoende, het waren 
de boerenpummels uit het dorpje naast Amersfoort, het 
schijnt Hoogland te heten. Waar normale mensen hun hond 
op uit laten, is voor deze jochies de favoriete ondergrond. 
Eigenlijk zouden ze allemaal lid willen zijn van ons aller 
Randenbroek, ze zijn helaas de dupe geworden van een 
foute beslissing van hun ouders in het verleden door ze bij 
Hoogland in te schrijven. Maar wij zijn de moeilijkste niet, 
dus geven we ze ieder jaar in week 26 de mogelijkheid om 
tegen een kleine vergoeding op HET park aan te treden. 
Brahien vd Heuvel en Joël van Ark waren de Hooglandse 
vertegenwoordigers. Ze namen het op tegen Randenbroeks 
trots de Béthe Brothers. En wat bleek, de boertjes hebben 
het afgelopen jaar flink aan de weg getimmerd. Allebei de 
wedstrijden waren van een goed niveau waarbij de boertjes 
met de buit op de tractor weer terug naar huus gingen en de 
broertjes gedesillusioneerd achter bleven....

ORT
Open Randenbroek Toernooi

ORT
Open Randenbroek Toernooi

WARM, HETER, HEETST, STEAMING HOT!!!

Vanaf vandaag gaat Jerry ‘Painted 
Black’ Tuhusula, chefkok van het dri-
esterren restaurant l’ORT zijn kook-
kunsten weer vertonen op het terras. 
Voorzien van een geweldige entou-
rage zal The Don weer de meest cu-
linair hoogstaande gerechten voor u 
bereiden. 

De drie overige koks zijn dit jaar we-
gens uiteenlopende redenen niet in 
staat om te kokkerellen. The black ad-
der wordt daarom bijgestaan door een 
heel legio aan vrijwilligers met een 
blauwwit hart. The Black Knight zal 
uw gerechten met extra Lobi bereiden 
dus laat u verwennen!



Als nieuw commissilid heeft Han-
neke ‘Moekie’ inmiddels bewezen 
absoluut een toegevoegde waarde 
te zijn. Haar knuffels, energie en 
af en toe wat blonde opmerkingen 
vormen een enorme impuls voor deze commissie. Ze blijkt nu ook      
schrijvende kwaliteiten te hebben. Onderstaand stukje is geheel door 
haar eigen hand geschreven:

“Het was voor mij, als startende sportjournalist een feest om deze spannende zinder-
ende wedstrijd te mogen verslaan.

Alles werd uit de kast gehaald,  de boven, voor en zijkant van het racket werd gebruikt 
en er werd om elke punt gestreden.  Jerry Tuhusula, padre van het ORT toernooi, tech-
nisch het niveau ontstijgend, speelde samen met Martha van Empelen.  

Martha van Empelen, getooid in een fleurig blauw pakje, altijd goed gestyled, had een 
grote schare publiek aan haar zijde. Het blijft natuurlijk ook gewoon een mooie en fijne 
vrouw om naar te kijken. Zo jammer dat zij dan niet op Centre Court wil, maar wie 
weet gaat dit in de loop van het toernooi nog gebeuren.

Voor onze planner van het toernooi was het een grote uitdaging om de mannelijke 
tegenstander in deze dubbel om te roepen; de heer Ghislain Gerritsen, een prachtige 
naam en een vechtertje op het veld.

Zijn partner, in het kittige rose, bleef ook vechten tot aan het 
laatste punt. Het was ook niet zichtbaar dat zij nog geen uur 
van te voren een damesdubbel heeft gespeeld; respect!!! 
Helaas voor hen was het niet voldoende, Jerry en Martha 
wonnen met 6-tik 6-tik

Ik heb ervan genoten!”

W I S T  U  D A T. . . . .
* Het KNMI voor vandaag zonkracht 8 heeft afgekondigd. Dit is zeer zeld-
zaam in Nederland want na 20 minuten in de zon krijgt je huid al de kleur 
van de rode broek en bril van Robert ‘regelneef’ Nieuwland. Wij raden 
iedereen aan zich goed in te smeren!
* Wij als redactie gisteren een kijkje mochten nemen in het leven van een 
12-jarige. De keuze voor een middelbare school hangt tegenwoordig alleen  
nog maar af van het aanwezige vrouwelijk schoon. Emiel ‘rookie of the 
year’ Koelewijn telt het aantal chickies per school en maakt dan zijn keuze,  
helemaal niets mis mee in onze ogen!
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Naam: Robbert van den Hoef
Woonplaats: Amersfoort
Club: LTV Randenbroek
Nationaliteit: Nederlands
Gewicht: Ongeveer 66kg
Lengte: 1,81m

Speelsterkte: 4/4
Wanneer begonnen: 1997 
Waarom begonnen: Puur voor mijn plezier. Ik werd verliefd op de bal en 
het racket. Die liefde was erg intens, ik deelde alles met mijn schatjes en 
nam ze overal mee naartoe. Mee naar bed, naar de wc, naar school, we 
waren onafscheidelijk.
Grote voorbeeld: Novak Djokovic. We hebben dezelfde looks, hebben het-
zelfde racket alleen ben ik wat beter.
Hobby’s: Uiteraard is tennis mijn grootste hobby. Verder vind ik het erg 
leuk om met mijn vriend Ingmar ‘manager Mitchel’ Kolbrink Feyenoord 
te bezoeken en ben ik al twee jaar gelukkig getrouwd met mijn Reneetje.
Wapen: Forehand, Backhand, Service, alles
Hoogtepunten: Ik heb vandaag de 4 gewonnen op die net niet club Alta en 
ben daarna geinterviewd door het AD met eeuwige roem als gevolg. Mijn 
tweede hoogtepunt is het kampioenschap in de 4e klasse mix.

HUIS VAN 
DE DAG
Van der Glashof 5, Amersfoort
Vraagprijs € 199.900,-- k.k.

Zeer goed onderhouden en volledig gemoderniseerd (2009) 3-kamer hoe-
kappartement met zonnig balkon en een eigen parkeerplaats. Het apparte-
ment heeft een mooi uitzicht en kenmerkt zich door zijn leuke ligging en 
uitstekende staat van onderhoud! Nabij de binnenstad, winkels, Randen-
broekerbos en uitvalswegen.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

S P E L E R S  P R O F I E L

M O E K E  V E R T E L T 

Om 17:00 betraden 2 Blauwwitte Randenbroek matadoren de Arena. Gerard  
van Putten en Tony van de Kieft bestreden elkaar onder toeziend oog van een 

vol terras. Wat een strijd was het tussen deze twee  flinke 
namen. Vernuftige dropshots werden afgewisseld met 
snoeiharde smashes. Lang leek Gerard de wedstrijd mak-
kelijk te gaan winnen maar Toon knokte zich knap terug. 
Wat volgde was een ijzersterke en spannende driesetter. 
Gerard trok uiteindelijk met 6-4 in de derde set aan het 
langste eind en heeft zijn eerste hindernis op de weg naar 
eeuwige roem met succes genomen.

* Hanneke ‘ kittig ding’ Schoordijk tegen-
woordig probeert te letten op wat ze zegt. 
Ons kittige popje heeft namelijk gemerkt 
dat er altijd journalisten in de buurt zijn die 
alles wat ze zegt noteren. Als iets wat ze 
zegt niet in het dagblad mag roept ze ‘code 

rood’ wat wij uiteraard respecteren.
* Sjon Derks de wedstrijd tussen Tony van de Kieft en Gerard van Putten 
niet bijzonder interessant vond. Sjon was zijn lucifers vergeten waardoor 
zijn oogleden uiteindelijk te zwaar werden en dichtvielen.  Vanochtend 
troffen wij Sjon in de foetushouding op het terras aan waarop wij besloten 
hebben hem te ontwaken uit zijn slaap.
* Chantal de hand van Lars ‘stufi’ Schoordijk wel op een heel eigenaardige 
wijze heeft gekneust. Tijdens een spelletje tafeltje klappen leunde één van 
Chantal d’r bescheiden borstjes iets te lang op Lars zijn hand. Volgens Lars 
was het het helemaal waard!
* Ingmar zijn eigen website heeft... www.hoelaatjeeenscheet.nl  
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10.45 uur HE4  Alex ten Haaft  - Sebastiaan Flohr   6-2 6-4 

  HE4   Sander de Kleuver - Rene Metz    1-6 3-6

  DD5   Jeanine Oostenbrug -  Petra van Oostveen   2-6 0-6

    Ivette Poeisz   Linda Snijders

  HE6  Eugene Kepel  - Roell Tessels    6-3 6-0

  HE7 17+ Erik van de Wiel - Nick Ruizendaal   6-0 6-0

  DD7 17+  Hanneke Snel  - Natalie Gerritsen - van Ophem 6-0 6-2

    Nienke Willems  Eva Ipenburg 

12.30 uur  HE4   Yannick Methorst -  Vito Vrugteveen   6-4 7-6  

  DD4  Susan Bosman  - Ashley Smeeing   6-0 7-6

    Caitlin Visser  - Ashley Visser

  HE6  Ed van Empelen - Mark Evers    6-2 6-3

  HE7 17+ Ron van Putten - Henk Verdoorn   6-4 6-1

14:00 uur HE5  Sebastiaan Flohr - Robbert Ooms    1-6 4-6

  GD7 17+ Jerry Tuhusula  - Ghislain Gerritsen   6-1 6-1

    Martha van Empelen  Natalie Gerritsen - van Ophem

15.30 uur HE3  Rody Béthe  - Joël van Ark    4-6 4-6

  HE4   Brian van den Heuvel - Joran Béthe    6-3 6-2

  HE5   Ronan Spoor  -  Willem van As    6-1 3-6 6-3

  DE6  Doret van Muilekom - Carina Wilhelm   2-6 2-6

  GD7 17+ Valerie Jehee  - Nastasja Ephraim   6-2 2-1 opg.

    Erik Masteling  Jeroen Ephraim

 UITSLAGEN
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17.00 uur HE5  Carlo Schijven  - David Trampert  w.o.

  GD5  Sander Brouwer -  Marjolie van Essen - Belgers 6-4 6-2

    Ellen Does   Maarten Belgers

  DE6  Iris Leliveld  - Denise van Asch  6-0 6-2

  HE7 17+ Gerard van Putten - Tony van de Kieft  6-3 0-6 6-4

  HE7 17+ Ron van Putten - Marc Vrolijk   6-1 6-3 

18.30 uur DE4  Rachel Deurloo - Crista Subroto  6-1 6-0

  DE4  Priscilla van Korlaar - Fleur Bollebakker  6-3 4-6 3-6

  HE7 17+ Sander van den Berg - Paul van Eijden  6-4 1-6 6-3

20:00 uur HE4  Rick Tania  - Alex ten Haaft   6-0 6-1  

  HE4  Thiemo Zeeman - Rodi Béthe   3-6 7-5 6-2

  HE7 17+ Jordie Brouwer - Bas van der Worp  6-3 6-4

  DD7 17+ Karin Geschiere -  Jeanette Dieters  3-6 3-6

    Wouthera Lütje  Marina Zijderveld  
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13.30 uur DE3  Crista Subroto  - Stephanie Horstink

  HE5   Bojan Hinke   - Menno Brakel

  HE5   Joost Gille   -  Hidde van Oostrom

  HE5  Alex ten Haaft   - Martijn Mess

  HE6  Nique van Ark   - Bas Schouten

  HE7 17+ Tom Lensing   -  John Derks

15.00 uur HE3  Casper Gerth   - Tim van den Dijssel

  DE4  Judith van Fraayenhoven -  Kiki Wendels

  DE5  Ilse de Vries   - Barbara Huyskes

  HE5  Nils van Putten  - Rik Hertsenberg

  HE6  Stephan Vos   - Justin Pollack

16.30 uur DE4  Anne van Pelt   - Samantha de Rooij

  HE4  Paul Sintnicolaas  - Ruben de Rijcke

  DE5  Amber Kolman  - Carina Wilhelm

16:45 uur HE6  Cas Hofstee   - Ed van Empelen

  HE6  Frans van Ham  - Rogier Westerink

  HE6  Johan Langkamp  -  Tijmen Pollack

18:00 uur HE3  Rutger de Zoete  - Nick Verkerk

  HE3  Simon Burema  - Rick Oostveen

  HE4  Jonah Gerth   -  Maurits van der Velpen

   

 PLANNING
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18.15 uur HE3  Brent van Dorssen  - Gert-Jan van de Vorsten

  HE4   Rick Bronts   - Mees Visser Heymens

  HD4   Stef Koppenaal  -  Daan Dijkema  

    Theo Smalbraak   Ronan Spoor

19.30 uur HE4  Franklin Stoker  - Brian van den Heuvel

  HE4   Rene Metz   - Rens Kok

  HE7 17+ Ruud Schoordijk  - Martin de Bree

19.45  HE3  Martijn Splinter  - Mark Buitenkamp

  HE4  Patrick van Houten  - Ingmar van Dongen

  HE5  Jan-Jaap Zijlsta  - Sjoerd Vaandrager

21.00  DD3  Tessa Hanken   - Priscilla van Korlaar

    Sanuelya van Loenhout  Kim Vrugteveen

  HE4  Walter Varenkamp  - Chris Kleijweg

  HE4  Jesse van Keken  - Michiel Harmsen

21.15  HD5  Bas Schouten   - George Hey

    Aron Vijzelman   Rogier Plijnaar

  HE6  Erik van de Wiel  - Reinoud Plantinga

  HD7 17+ Ton van de Brink  - Danny van de Beek

    Leon Corba    Ghislain Gerritsen 

 PLANNING


