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ONE
WATCH2 
Vandaag komt de winnaar van de 
HE3 en de HE4  van het toernooi 
van onze vrienden van LTV Leus-
den in actie. Rick Tania moet het 
opnemen tegen die jongen uit dat 
darp in the Highlands, Joël van Ark. 
Met actuele ratings waar je u tegen 
zegt belooft dit een erg spannend 
potje te worden.

Yorin ‘oefff, pakketje’ van Keken 
maakt vandaag zijn eerste op-
wachting in de HE5. Deze blonde 
playboy en zoon van Adonis Rayban 
mag het opnemen tegen Mat Blom. 
Beide heren komen elkaar ook 
tegen in de HD4. Na een geweld-
ige competitie te hebben gespeeld 
in hét dreamteam van Amersfoort 
wordt er veel verwacht van deze 
casanova. It’s gonna be a sick game 
b...........!!!

S P O T L I G H T

 
Het was heeeeeeet!! Suk zweten met z’n al-
len, liters kolkend zweet gutste over de ko-
kende lichamen van onze deelnemers. Het 
mooie is dat wij er niemand over gehoord 
hebben, alle strijders bleven strak kijken en 
gaven geen kik. Ja, het was heet maar onze 
tegenstanders zijn heter, niks kan ze de baas, 
BAM! Nogmaals een bewijs dat het ORT een 
toernooi is voor echte toppers!

In de openingsronde om 13:30 uur 
was het de beurt aan Crista ‘Chinese 
Muur’ Subroto om in actie komen. 
Waar ze op zondag nog in de DE4 
afgetekend met 6-tik 6-bam verloor, 

wist ze in de DE3 tegen Stephanie Horstink wel te win-
nen. Crista heeft de eerste 3 jaar van haar tenniscarri-
ere doorgebracht in het oefenhok. Ze heeft net zo lang 
wedstrijden tegen de muur gespeeld totdat ze uitein-
delijk van de muur kon winnen. Ze wordt door tegen-
standers ook wel eens de boemerang genoemd, alles 
komt namelijk terug. Stephanie gooide uit frustratie 
haar racket over het hek, maar zelfs die sloeg Crista 
gewoon weer terug. Eigenlijk is Crista dé exponent van 
de Rinus van Leeuwen opleiding. Vastheid, vastheid en 
nog eens vastheid....en als je een fout maakt ben je af! 
Crista won tegen Stephanie met 7-5 6-3.

Zoals aangekondigd in onze “One 2 watch” rubriek 
mocht om 15:00 onze Judith van Fraayenhoven aan-
treden. En natuurlijk kwam zij onder luid applaus bin-
nen, want ze had de DE3 bij dat toernooi op die berg 
in Amersfoort gedomineerd. Daarover gesproken, we 
vroegen ons als redactie af of het toernooi bij Alta niet 
gewoon de clubkampioenschappen van Randenbroek 
waren?!! In vrijwel iedere categorie stond er een 
blauwwitte strijder op het hoogste podium. Zo zien wij 
het graag, want er is maar 1 club in Amersfoort!! In 
de DE4 is Judith 1ste geplaatst en was Kiki Wendels 
gisteren de volgende die aan de zegenkar van Judith 

werd geregen. Na een wat stroef be-
gin stoomde Judith naar de zege, het 
werd 7-5 6-1. Na afloop duurde het 
nog even voordat ze was afgekoeld, 
vanzelfsprekend kwam ze weer met 
een gezicht in de kleuren rood, paars, 
blauw en rose van de baan af.

Voor Simon ‘krampje’ Burema was het gisteren zijn ee-
rste partij op het ORT 2011. Tijdens de competitie is 
Randenbroeks trots meerdere keren overvallen door 
krampjes. Van zijn kleine teen tot aan 
zijn oorlel, hij kan er kramp in krijgen. 
Simon brengt het fenomeen verkrampen 
naar ongekende hoogte. We zijn als re-
dactie op onderzoek uit gegaan en heb-
ben de oplossing voor het probleem 
weten te achterhalen. Simon had als baby’tje regelmatig 
maagkrampjes, vervolgens klopte zijn moeder een paar 
keer op zijn ruggetje, dan spuugde Siempje even en dan 
was het weer over. Dus hierbij een tip voor de mensen op 
het park die Simon zien wanneer hij kramp heeft, geef 
hem een paar fikse tikken tussen zijn schouderbladen en 
hij is weer zo fit als een hoentje. In zijn wedstrijd tegen 
zijn dubbelpartner Rick Oostveen had hij geen tijd om 
kramp te krijgen.....na een mooie pot won Rick met 6-1 
5-7 6-3

En daar stond hij weer, Gert-Jan van de 
Vorsten, de man voor wie geen uitdaging 
te groot is. Hij was geheel tegen de ver-
wachting in niet opgewassen tegen good-
old Brent van Dorssen. Maar volgens ei-

gen zeggen lag dit geheel aan het feit dat Gert-Jan een 
lichte spierverreking in zijn been heeft. Naast bowlingbal 
overkoppen, waterval beklimmen, vulkaan abseilen en 
door Afghanisatan backpacken blijkt GJ namelijk nog een 
hobby te hebben......stage diven! Maar ja dan natuurlijk 
niet gewoon stage diven, nee....wij kennen GJ inmiddels. 
Hij doet het bij een concert van U2 waarbij de afstand 
tussen het podium en het publiek zo’n 30 meter bedraagt. 
Natuurlijk is ook dit een eitje voor deze alleskunner, maar 
helaas verrekte hij een spiertje bij deze sprong afgelo-
pen vrijdag. Zonder die verrekking had hij Brent absoluut 
kansloos gelaten, nu werd het 6-bam 6-bam in het voordeel 
van Brent, maar ja dat was wel erg vertekend...toch GJ? 

We willen hier graag nog even wat vertellen over onze stille 
Willie, zijn naam is Rutger de Zoete. Hij moest in de competi-
tie vaak 1e single spelen omdat zijn teamgenootje Ingmar van 
‘ding’ Dongen bang was voor zijn rating. Natuurlijk deed deze 
goedzak dat, maar gisteren was zijn moment of fame. Geheel 
in de anonimiteit van baantje 6 speelde hij gisteren zijn potje 
in de HE3 tegen Nick Verkerk. En Ruiger domineerde, hij 
won met 6-3 6-2.
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CAUSE THERE AIN’T NO PARTY LIKE AN ORT PARTY!!!

Elke dag wordt er uren overlegd 
wie of wat wij deze keer weer in de 
spotlight moeten zetten. Deze dag 
was het bij het openen van de ogen 
al duidelijk. Wij hadden namelijk 
een drietal leuke mailtjes binnen 
gekregen met daarin complimenten 
over ons nieuwe dagblad en het to-
ernooi. Eén van deze complimenten 
heeft ons zo ontroerd dat wij deze 
wel met u moeten delen. Wij ontv-
ingen in alle spontaniteit een mailtje 
van onze Diva, Sjoerd Elzenga:

Leuk stukje ;-)
Ben benieuwd hoe de baan, ballen, 
weersomstandigheden enz. er dit 
jaar uitzien! Tot woensdag, succes!

De Diva



W I S T  U  D A T. . . . .
* Onze huisfotograaf liever niet opgenomen wordt in de database van een 
datingsite. Hij duikt liever gelijk under (in de) koffer.....
* Ilse de Vries en Joost Gille zondagnacht zijn gespot in een steegje net 
buiten Randenbroek. Of het zweet onder Ilse haar pony kwam door het 
warme weer of andere zaken die het licht niet kunnen verdragen laten we 
voor nu even in het midden....
* Ingmar van ‘ding’ Dongen droomt van een carrière als Magnetiseur. Onze 
grote vriend beoefend sinds kort deze vorm van alternatieve geneeswijze en 
Rodi Béthe was zijn eerste patiënt. Of het zijn vruchten zal afwerpen komen 
we gezien Rodi’s exit in de HE3 & HE4 deze week niet meer achter....
* De open sollicaties voor de functie van ORT commissielid wederom in 
grote getalen binnenkomen. Stephanie Horstink was gisteren zo klaar met 
tennissen na het verlies tegen Crista Subroto, dat ze zich spontaan beschik-
baar stelde. Stephanie zal a.s. vrijdag tijdens de feestavond worden beoor-
deeld op haar schuurkwaliteiten, uithoudingsvermogen, drinkend vermogen 
en haar vermogen om onze playboy Sam ‘Finger Finger’ Yagenah te kunnen 
weerstaan. En als ze dan ook op zaterdagochtend weer fris en fruitig aan 
het ontbijt verschijnt dan liggen er absoluut mogelijkheden
* Mark Buitenkampf wel heel erg bij ons toernooi betrokken is, de beste 
knul kwam er gister pas achter dat we een dagblad schrijven, een website 
hebben en er een thema is. Dit gehoord hebbende vinden wij het knap dat 
hij het park uberhaüpt kon vinden ondanks dat hij hier al zijn hele leven 
tennist....
* Er een zwart rode thermobag van Technifibre gevonden is, hij ligt bij de 
gevonden voorwerpen achter baan 8 in de bosjes....
* Ingmar van ‘Ding’ Dongen moeite heeft gaatjes te vinden. Dit probleem  
stijgt nu tot dermate grote hoogte dat hij zelfs moeite heeft het vetergaatje 
van zijn schoenen te vinden...
*Als u de redactie vandaag raar vindt zitten komt dat doordat wij meer-
dere veren in onze poep hebben gehad. Iedereen nogmaals bedankt voor de 
mooie complimenten over het dagblad!!
* Danny ‘laatbloeier’ van Beek gisteren zijn ontmaagding op de tennisbaan 
heeft ervaren. Vandaag hoopt Danny op een andere manier ontmaagd te 
worden. Het maakt Danny niks uit wat blijkt uit zijn wijze woorden: “als 
het maar lekker is”.
* Wij als redactie altijd scherp blijven maar dat kunnen wij helaas niet 
meer zeggen voor Chef Baan en consorte. Gisteren heeft het sleepteam 
namelijk haar eerste baan gemist, er wordt van een schande gesproken...
* Wij Erik en Christel van de Water willen feliciteren met hun 20-jarig 
huwelijk...
* Sam ‘Snakeboy’ Yiggyneh drie verdwaalde grijze haren op zijn hoofd 
heeft. Het lijken net drie verdwaalde meisjes in de jungle. Over Jungles 
gesproken, er is menig meisje verdwaald in de jungle die Sams borst heet.
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Naam: Brian van den Heuvel
Woonplaats: Amersfoort
Club: TC ‘Boerenpum’ Hoogland
Nationaliteit: Nederlands
Gewicht: Ongeveer 82kg
Lengte: 1,95m

Speelsterkte: 4/5
Wanneer begonnen: 1998 
Waarom begonnen: Ik woonde vroeger naast een gezinsvervangend tehuis 
en was als kleine jongen al een echte straatkat. Puur om die mensen te 
irriteren ben ik maar een bal tegen hun muur aan gaan slaan. Ik heb dit 
12 jaar elke dag gedaan waardoor ik plots 4/5 op mijn pasje stond.
Grote voorbeeld: Roger Federer
Hobby’s:  Mijn grootste hobby is mensen irriteren, zo heb mijn buren gek 
gemaakt en vandaag ook nog is de dames van de planning. Ik had lekker 
expres niet opgegeven dat ik van de week moet werken en nu heb ik ze 
lekker in de problemen gebracht. Muhahahaha lekker puh uh!
Wapen: mijn tegenstander irriteren wuhahahaha
Hoogtepunten: Dat was toch echt vandaag. Voor het eerst in mijn leven 
heb ik het gravel begrepen. Ik heb altijd alleen het knollenveld en het wei 
op Hoogland begrepen maar daar is vandaag verandering in gekomen. Ik 
denk dat ik mezelf snel een echte stadsjongen mag noemen.

HUIS VAN 
DE DAG
Regenboog 53 + P, Amersfoort
Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Goed onderhouden, ROYAAL 3-kamer appartement (maisonnette) gel-
egen op de 2e verdieping met 3 balkons en prachtig uitzicht. De woning 
is v.v. een eigen parkeerplaats en berging. Servicekosten € 115,- p.m. 
Bouwjaar 1999. Woonopp. 110 m².

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

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

De enige echte hardcore ‘G’ van het toernooi 
Ingmar van ‘ding’ Dongen kwam keihard in 
actie op baantje 2. Hij nam het op tegen 
‘Patje’ van Houten. Onze clubdushi met een 
harem zo groot als de Sjeikh van Qatar ging 
matig van start en leek keihard pakkie te 

gaan krijgen. Na wat omkopingen aan het begin van de tweede set, zoals 
een echte Sjeikh betaamt, kantelde geheel onverwacht de wedstrijd. Onze 
‘G’ gooide wat water over zijn shirt zodat het voor het publiek leek alsof 
hij een zware wedstrijd had gespeeld en doorweekt van zweet de baan af 
kwam maar wij wisten uiteraard wel beter. Deze man denkt dat hij acteur 
is maar niemand fooled de redactie, BAM!

* Ingmar van ‘ding’ Dongen een harem heeft dat bestaat uit 36 chickies. 
Dat gezegd hebbende zet hij toch ons ORT-schatje Chantal op de eerste 
plaats. Als Dingdong vrijdag het weekendje weg wint bij de loterij beloofd 
het een heet weekend te worden!! 
* Er criminelen op het park rondlopen! Het zijn mensen die jaloers zijn op 
ons 30-jarige bestaan want ze hebben de 0 van onze 30 gejat! Wij verden-
ken  de boerenpummels uit The Highlands. Aan de schandpaal en stenigen 
die Hillbillies!!
* Onze huisfysiotherapeut, Mathijs Hulster nog een cursusje diagnostiseren 
moet volgen. Een gescheurde achillespees ziet hij aan als een verrekte en-
kelband. Dat terwijl groetjes Pimmie hele theoriën over gescheurde achil-
lespezen heeft. Met twee vingers in de lucht vanaf de achillespees naar 
de knieholte wrijven. Indien de voet beweegt is er geen sprake van een 
achillespeeskwetsuurscheuringjeweetzelluf.
* Ingmaro bij het sluiten van het clubhuis denkt Brasems, Karpers en Goud-
vissen te vangen. Ingmar zal vanaf volgend seizoen te zien zijn in Discov-
ery’s ‘Deathliest catch’



TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 UITSLAGEN
13.30 uur DE3 Crista Subroto  - Stephanie Horstink  7-5 6-3

  HE5 Bojan Hinke   - Menno Brakel   5-7 1-6   

  HE5 Joost Gille   -  Hidde van Oostrom  3-6 6-3 4-6

  HE5 Alex ten Haaft   - Martijn Mess   6-1 5-7 2-6

  HE6 Nique van Ark   - Bas Schouten   0-6 5-7

  HE7 Tom Lensing   -  John Derks   0-6 4-6

15.00 uur HE3 Casper Gerth   - Tim van den Dijssel  3-6 1-6   

  DE4 Judith van Fraayenhoven -  Kiki Wendels   7-5 6-1

  DE5 Ilse de Vries   - Barbara Huyskes  1-6 0-6

  HE5 Nils van Putten  - Rik Hertsenberg  3-6 2-6

  HE6 Stephan Vos   - Justin Pollack   w.o.

16.30 uur DE4 Anne van Pelt   - Samantha de Rooij  5-7 4-6

  HE4 Paul Sintnicolaas  - Ruben de Rijcke  6-3 6-2

  DE5 Amber Kolman  - Carina Wilhelm  6-3 6-1

16:45 uur HE6 Cas Hofstee   - Ed van Empelen  6-2 6-3

  HE6 Frans van Ham  - Rogier Westerink  6-2 6-4

  HE6 Johan Langkamp  -  Tijmen Pollack  4-6 4-6 

18:00 uur HE3 Rutger de Zoete  - Nick Verkerk   6-3 6-2

  HE3 Simon Burema  - Rick Oostveen   1-6 7-5 3-6

  HE4 Jonah Gerth   -  Maurits van der Velpen w.o.
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18.15 uur HE3 Brent van Dorssen  - Gert-Jan van de Vorsten 6-0 6-0

  HE4  Rick Bronts   - Mees Visser Heymens  3-6 6-3 6-1

  HD4  Stef Koppenaal  -  Daan Dijkema   6-2 6-2

   Theo Smalbraak   Ronan Spoor

19.30 uur HE4 Franklin Stoker  - Brian van den Heuvel  2-6 0-6

  HE4  Rene Metz   - Rens Kok   w.o.

  HE7 Ruud Schoordijk  - Martin de Bree  6-2 6-0

19.45  HE3 Martijn Splinter  - Mark Buitenkamp  6-3 6-0

  HE4 Patrick van Houten  - Ingmar van Dongen  6-4 2-6 4-6

  HE5 Jan-Jaap Zijlsta  - Sjoerd Vaandrager  6-2 4-6 6-2

21.00  DD3 Tessa Hanken   - Priscilla van Korlaar  6-4 6-4

   Sanuelya van Loenhout  Kim Vrugteveen

  HE4 Walter Varenkamp  - Chris Kleijweg   6-3 6-3

  HE4 Jesse van Keken  - Michiel Harmsen  2-6 2-6

21.15  HD5 Bas Schouten   - George Hey   3-6 7-6 1-6

   Aron Vijzelman   Rogier Plijnaar

  HE6 Erik van de Wiel  - Reinoud Plantinga  3-6 6-4 6-4

  HD7  Ton van de Brink  - Danny van de Beek  6-1 6-0

   Leon Corba    Ghislain Gerritsen
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15:00  DE3  Anne Sophie Heinerman - Crista Subroto

  HE4  Maurits v/d Velpen  - Robbert v/d Hoef

  HE4  Daan Adegeest  - Karim Mesbahi

  HE5  Yorin van Keken  - Mat Blom

  HE7 17+ Maikel Smit   - Remco van Mulligen

16:30  HE3  Rick Tania   - Joel van Ark

  DE4  Susan Bosman   - Marloes van Gangelen

  HE5  Joran Béthe   - Rody Kandel

16:45  DE3  Charlotte Tönjann  - Ellen Verbeek

  HD4  Maarten Jansen  - Yannick Methorst

    Nick Verkerk   - Paul Sintnicolaas

  DE5  Amber Kolman  - Nicole Pengel

18:00  HE4  Rik Bront   - Jordy Blankers

  DE5  Renee Ijzerman  - Ayla Rebel

  HE5  Jeroen van Wede  - Bas Haverlag

18:15  DE4  Sandra Helmus  - Yentl Methorst

  HE6  Sam Brundel   - Tijmen Pollack

  HE6  Darco Cezveciyan  - Arie Koomans

 PLANNING
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19:30  HE3  Ydo Bruinsma   - Christian Heinerman

  HE5  Hidde van Oostroom  - Rik Hertsenberg

  GD5  Koen Emmens   - Arian van Ledden

    Yvette Evers   - Evelien van Hasselt

19:45  HE4  Casper Gerth   - Paul Sintnicolaas

  GD5  Esther Hommersom  - Esther Roemer

    Mark Evers   - Roland Meijer

  HE6  Eugene Kepel   - Paul Abrahamse

21:00  HE5  Lars Brakel   - Jan-Jaap Zijlstra

  HD5  Joost Gille   - Vincent Nijzink

    Martijn Mess   - Marc Reedijk

  HE6  Erik v/d Wiel   - Robin Rijnders

21:15  HE3  Rolf Alblas   - Rutger de Zoete

  HE5  Elko Middendorp  - Nick Peters

  HE7 17+ Rob van Grevenhof  - Ruud Schoordijk

  DD7 17+ Jennie Mast   - Lia Everhardus

    Cisca de Weert  - Gerry van Sleen

   


