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ONE
WATCH2 
Vandaag treedt het snoepje van 
Dagmar van Putten, Casper Gerth, 
aan in de HE4. Of Casper om kan 
gaan met al die vlinders in zijn buik 
vraagt iedereen zich af. Casper 
mag het opnemen tegen Yannick 
‘ik vergeet mijn tennisschoenen’ 
Methorst.

Ja, het moest er een keer van 
komen... De partij die iedereen al 
uit zijn geheugen verbannen had 
moet vandaag afgespeeld worden.  
Playboy Ydo Bruinsma moet het 
wederom opnemen tegen Christian 
‘W.O.’ Heinerman. Als Christian 
besluit weer de weergoden te irrit-
eren gaan we zorgen voor passende 
maatregelen. De commissie gaat 
over lijken, dus Christian be ware.

S P O T L I G H T

 
Als brave redactie hebben we het tot nu 
toe vooral over koetjes en kalfjes gehad. 
Gisteren hadden we last van gierende hor-
monen, hopelijk vergeeft u het ons na het 
lezen van deze versie van het ORT dagblad....

De nummer 3 geplaatst in de 
HE3 maakte gisteren zijn op-
wachting, Julien Maugenest is 
zijn naam. Hij speelde tegen 
onze Randenbroekse trendsetter 
Mathijs Hulster. Hulster is in het 
dagelijks leven werkzaam bij een 

groot modehuis als trendwatcher. Drie jaar geleden in-
troduceerde hij de geitenwollen sokken als onderdeel 
van de tennisoutfit. Gisteren trad hij aan met blauwe 
katoenen sokjes opgetrokken tot zijn kniëen, je moet 
het maar durven...Het schijnt dat Mathijs voor volgend 
jaar een tanktopje met leren broekje en bijpassende 
bandana gaat introduceren op ons toernooi. Julien was 
zichtbaar geïmponeerd door al het modegeweld aan de 
overkant van het net. Binnen no time stond de mod-
ekoning met 5-0 voor. Julien wist zich echter op tijd te 
herpakken en zodoende een abrupt einde te maken aan 
de catwalk richting de volgende ronde voor Mathijs. 

De lucht van de oh zo il-
legale rode diesel deed de 
neusvleugels van de com-
missie trillen van huiver-
ing. Spontaan onstonden 
er scheurtjes in onze 
trommelvliezen door het 
geluid van Bennie Jolinks ‘Oerend Hard’. Yvonne Jas-
pers kwam met gierende banden in haar Volkswagen 
T1 de parkeerplaats oprijden. Het nieuwe seizoen van 
boer zoekt vrouw zal namelijk puur gewijd worden aan 
onze  geitenmelker uit dat plaatsje op grote Hoogte, 
Joeri Paters. Joeri gaf gisteren tijdens een officieel 
interview aan op zoek te zijn naar een lekker boerin-
netje om de geiten mee te verzorgen. Een onbegon-
nen klus zelfs voor Yvonne Jaspers hoor ik u denken? 
Juist ja, zo denkt de commissie er ook over. Maar goed, 
on topic, Joeri moest ook nog tennissen en wel tegen 
Daan Adegeest. Daan was een tweetal weken geleden 
nog te sterk gebleken voor Joeri. Maar Joeri was niet 

onvoorbereid naar ons park gekomen. Geïnspireerd door 
de toernooidirecteur van Wimbledon was zijn strijdplan 
als volgt: Kermen als een speenvarken en kreunen als 
een bezetene bij elke bal die ik sla. Dat gecombineerd 
met een service waarbij ik eerst drie pirouettes draai, 
vijf salto’s maak en drie keer schreeuw ‘it geht oan’ moet 
het vast goed komen! En dat kwam het uiteindelijk ook, 
de koeienkapper won na een beestachtig duel in de derde 
set tiebreak.

Om 18:00 uur arriveerde de 
dames dubbel drama com-
binatie. Kirsten Bekkering 
en Betty Venhorst kwamen 
huppelend ons park op.  Deze 
dametjes zijn 24/7 bezig om 
er zo jong mogelijk uit te    

blijven zien. Na wat onderzoek bleek dat ze cursussen 
geven voor vrouwen in de bekende mid-life crises. Ze 
hebben zelfs een brochure uitgebracht onder de naam:  
“een beetje oud, maar wel errug lekker”. Kirsten heeft 
zelfs sindskort haar eigen proefpersoon aangeschaft in de 
persoon van de trainer van Randenbroek, Dennis Kockx. 
Het is gebleken dat Dennis erg vatbaar is voor de psy-
chologische invloeden van Kirsten want ze zijn inmiddels 
al een  tijdje ‘lovebirds’. Onafschijdelijk gaan ze door het 
leven en supporten elkaar overal. Kirsten heeft de strakke 
lijn in handen en Dennis moet het doen met een halsband. 
Een erg schattig gezicht kunnen wij u vertellen...Daar-
naast is Dennis naar eigen zeggen vooral erg sterk in tac-
tisch opzicht, een mooie aanvulling voor Kirsten waar het 
tact hier en daar toch wel ontbreekt ;-)....

Sinds gisteren zijn we er achter dat er een speciale in-
spectie is die verschillende tennistoernooien bezoekt. 
En ze hebben dit jaar een nieuwe inspecteur in dienst 
genomen. U kent allemaal wel de smaakpolitie met Rob 
Geus, nou diva Sjoerd Elzenga doet niet onder voor deze 
geboren bromsnor. Bij het zien van het park begon het 
gezanik al, “ik word hier niet zo vrolijk van” waren de 
allereerste woorden van Sjoerd op het ORT 2011. Ver-
volgens ging hij met zijn blocnote onder de arm het park 
over. Frituurvet, koelkasten, afwateringssystemen, ho-
eveelheid bladluis, aantal vierkante meters onkruid,  bal-
ans tussen zon- en schaduwplekken, winddichtheid van de 
windvangers, kleurstelling van het gravel, werkelijk alles 
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EEN PIKANTE DOORDEWEEKSEDAG ...

Als commissie zijn we continu op 
zoek naar versterkingen. We zoeken 
naar mensen die op een specifiek 
gebied uitblinken.  Waar de witte 
rook voor het kiezen van een nieuw 
commissielid normaliter pas in sep-
tember uit de schoorsteen komt, 
wijken wij dit jaar af van ons ideaal. 
De hele commissie zat namelijk de 
hele week al te springen om onze 
nieuwe aanwinst officieel te bena-
deren. Onze roodharige vriend, Jes-
se ‘smiley;)’ van Keken reageerde 
uitgelaten en schreeuwde het uit 
van vreugde! Jesse, heeft dit jaar al 
laten zien te beschikken over veel 
kwaliteiten die echt iets toevoegen 
aan onze commissie. Vooral op het 
gebied van multimedia zal Jesse 
zeer actief worden. Namens de hele 
commissie heten wij Jesse van harte 
welkom!!!



W I S T  U  D A T. . . . .
*  Kirsten Bekkering wat problemen heeft met een hangend voorgeveltje. 
Op het shirt van vorig jaar zit de “O” van “Open Randenbroek” bij de 
meeste dames rond de navel. Bij Kirsten is naar eigen zeggen het één en 
ander gaan zakken waardoor er nu wat anders bungelt achter de “O”..... 
* Wij uit betrouwbare bron hebben vernomen dat onze Gooise meisjes  
vrijdag tijdens de feestavond in vol ornaat aanwezig zullen zijn.  Ayla en 
Charlotte zijn namelijk vrienden van het Open Randenbroek Toernooi op 
Facebook. Het stukje in het dagblad van gisteren over hen heeft nogal wat 
reacties op Facebook teweeg gebracht en uiteraard is de redactie daarvan 
op de hoogte. De ondertoon was dat het stukje erg werd gewaardeerd en 
dat onze ladies van de koude kak het erg grappig vonden. Waar het voor-
namelijk over ging was de feestavond. Charlotte: Zullen we gaan? Partt-
tyyyyhardyyyy!! Ayla: Ja, maar hallo?? Hoe kom ik dan thuis? Ach ik kan 
altijd mijn privéchauffeur bellen!! Dames, jullie zijn helemaal de bom!!
* Frederiek Boonstra, nog een beetje moet wennen aan de humor van dit 
dagblad. Frederiek, we zullen lief voor je zijn....
* Sam ‘Goez’ Yeganeh zijn eigen Unibet wedkantoor wil openen. Het is 
aannemelijk dat Sam volgend jaar zijn eigen kantoor krijgt op het park. U 
kunt zich bij Sam melden om uw inzet te plaatsen...
* Hanneke ‘singstar’ Schoordijk haar eigen songteksten schrijft. Zo zong 
zij een pikant liedje in het Iraans voor onze Iraanse Saghbi Sam ‘fingera’ 
Tandenfee...
* Wij als redactie steeds meer moeite hebben met het herkennen van de 
gebroeders Masturbeer uh Masteling. Andre was vroeger van de bovenkant 
goed behaard, helaas heeft ook bij hem de tijd zijn invloed gehad waardoor 
het kapsel van de mannen heden ten dage opvallend veel gelijkenissen ver-
toont...
* Sebastiaan ‘Mustachepusher’ Burgstede zijn snor wel dusdanig hard weet 
te drukken dat hij er blauwe plekken op zijn lip van krijgt. Ik doe alles om 
niet te slepen is Sebas zijn motto. Zo kijkt hij liever een gemengd dubbel 
van twijfelachtig niveau dan dat hij zijn medecommissieleden ondersteunt 
bij het slepen van de banen...
* De bierwet van de ORT commissie dit jaar niet meer geldt voor Sebas-
tiaan ‘bont en blauwe bovenlip’ Burgstede, althans dat heeft hij zelf bepaald. 
Stiekem stond hij met Paul ‘Popeye’ Albers in de bosjes bij baan 3 bier te 
drinken voordat de laatste partij op de baan stond. Het schijnt dat Basje per 
1 augustus een nieuwe baan heeft als beroepsdrinker...We zijn benieuwd of 
Sabrine van de Bor zich in hetzelfde bosje begaf....
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Naam: Priscilla van Korlaar @hithisispris
Woonplaats: Soesterquartier oftewel SK
Club: LTV Randenbroek
Nationaliteit: Nederlands
Gewicht: 64kg
Lengte: 1,79m eigenlijk 1,81m

Speelsterkte: 4/4
Wanneer begonnen: 2001 
Waarom begonnen: Op de basisschool ging het project ‘Kies je sport’ van 
start. Je had toen de kans om verschillende sporten uit te proberen. Ik 
heb eigenlijk alleen tennis geprobeerd. Meteen had ik het gevoel dit is 
mijn sport! Verder was ik lui en had ik geen zin om mijn referentiekader 
te vergroten.
Grote voorbeeld: Op het tennisgebied is dat Wilfried Tsonga. Puur alleen 
voor de looks, of hij een beetje kan tennissen weet ik niet maar daar ga 
ik maar vanuit. Naast de tennisbaan is Chris Brown mijn grote voorbeeld. 
Waarom? Ook puur alleen voor de looks... Zie je het patroon? Tsonga, 
Chris Brown, Vito Vrugteveen, ik hou gewoon van donkere mannen!!
Hobby’s: Donkere mannen spotten, Groeten uit de Rimboe, Echte dames 
in de jungle (puur alleen voor Quintes), de Lassi reclame, Jerry Tuhusula, 
Eddie Murphy, Martin Lawrence, Pamadou Kah, Eyong Enoh., tennis, sla-
pen, shoppen en social media.
Wapen: Mijn benen
Hoogtepunten: Mijn hoogtepunt is de overstap van TC Soesterkwartier 
naar LTV Randenbroek, de beste keuze uit mijn leven. Verder heb ik ooit 
vele bekers gewonnen toen ik nog goed was...

HUIS VAN 
DE DAG
Palladiostraat 22, Amersfoort 
Vraagprijs € 375.000,-- k.k. 

Zeer goed onderhouden en ruim Helft van Dubbel Woonhuis met eigen 
oprit, garage en vrij gelegen zonnige achtertuin. Moderne keuken en 
badkamer, 4 slaapkamers en dakterras.
Woonopp.150 m². Perceelopp. 240 m². Bouwjaar 1990.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

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

werd onderworpen aan de keuring. Zelfs tijdens zijn wedstrijd was hij meer 
bezig met de cadeautjes die op verkeerde plekken stonden en de lichtmas-
ten die niet goed afgesteld waren, dan met zijn tegenstander Rik Bronts. 
Gelukkig voor Sjoerd was Rik niet in zijn allerbeste doen, Sjoerd won met 
6-3 6-bam...

In de laatse ronde van de dag mocht Ed van Empelen 
nog aantreden. Wij als redactie verdenken Ed van het 
handelen met voorkennis. Als sponsor wist hij al voor 
aanvang van het toernooi dat de toernooishirts navy 
blauw zouden zijn. Aangezien veel tegenstanders te 
bewonderen zijn in deze kleur heeft hij hier goed op 
ingespeeld in de keuze voor zijn dubbelpartner. Hij koos 

namelijk voor Theo Muys, de beste man komt uit Spakenburg en is een 
keiharde fan van IJselmeervogels, oftewel de Rooien. Bij het zien van de 
kleur blauw wordt het zwart voor de ogen van Theo. Sander van Essen en 
Maarten Belgers waren gisteren de eerste ongelukkige slachtoffers...an-
dere deelnemers in de HD6 zijn bij deze gewaarschuwd...het werd 6-2 6-1.
Ed zelf speelde logischerwijs wel in het rood...

* Het ORT liefdeskoppel van vorig jaar, Dagmar van Putten en Casper 
Gerth elkaar weer hebben gevonden in de inmiddels vieze bosjes achter 
baan 3....
* We hierbij een prijsvraag in het leven roepen. Diegene die als eerste 
kan ontcijferen wat de come-on kreet van Marissa Niroj is, wint een 
gloednieuw blik ballen. Wij hebben een wedstrijd lang ons oor te luister 
gelegd, maar kwamen er niet uit... 
* Moekie Schoordijk een uitzonderlijk goed gevoel heeft voor het herk-
ennen van mooie mannen.....
* Onze Bianci een hele mooie openingszin had bij het bellen van Vriend 
van het Toernooi Frans van Ham....laten we het er maar op houden dat 
het ging over het leven....
* Mark ‘ultimate backhand’ Evers erg onder de indruk was van het spel 
van Ruiger de Zoete. De laatste keer dat Mark hem zag speelde Ruiger 
namelijk nog stop en speel in het miniveld....





TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 UITSLAGEN
15:00  DE4 Judith van Fraayenhoven - Susan Bosman  6-2 opg.

  HE4 Daan Adegeest  - Joeri Paters  4-6 6-4 6-7

  HD4 Yorin van Keken  - Mat Blom  1-6 6-4 6-3

   Carlo Schijven   - Mark van Hesteren

  HE6 Erik van de Wiel  - Robin Rijnders 6-4 3-6 6-7

16:30  DE5 Tara van Fraayenhoven - Barbara Huyskes 3-6 2-6

16:45  HE4 Jesse Gerritsen  - Jannick Kapnisakis 2-6 6-1 3-6

  HE5 Ronan Spoor   - Martijn Mess  3-6 6-3 6-3

  DD5 Esmee Alink   - Saskia Klom  6-2 5-7 6-4

   Marleen Blikman  - Gabriella Rack

18:00  HE4 Rick Tania   - Walter Varenkamp 6-3 6-3

  DE6 Carina Wilhelm  - Anneluut Eerkens 6-4 6-2

  HE7  Rob van Grevenhof  - Ruud Schoordijk 6-4 6-3

  GD7 Ron Birza   - Remco van Mulligen 2-6 4-6

   Roos Birza   - Emmy van Mulligen

18:15  DE4 Stephanie Oostveen  - Ellen Verbeek  6-3 6-0

  HD5 Jay Titalay   - Sjoerd van As  6-3 1-6 3-6

   Jeroen van Wede  - Niels Veldhuisen 

  DD7  Els Erkens   - Kirsten Bekkering 2-6 2-6

   Hetty Telman   - Betty Venhorst



TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 UITSLAGEN
19:30  HE3 Rik Bronts   - Sjoerd Elzenga 3-6 0-6

  HE5 Robbert Ooms   - Elko Middendorp 1-6 5-7

  HE5 Lars Brakel   - Jan-Jaap Zijlstra 6-4 6-4

19:45  DE4 Lisanne Bak   - Marissa Niroj  6-4 2-6 4-6

  HE5 Mat Blom   - Berry Witte  6-3 6-3

  HE6 Eugene Kepel   - Paul Abrahamse 0-6 5-7

  HE7  Gerard van Putten  - Jordie Brouwer 0-6 0-6

21:00  GD5 Esther Hommerson  - Roland Meijer  4-6 3-6

   Mark Evers   - Esther Roemer

  DD7  Gabriella Graanoogst  - Femke Beijer  4-6 3-6

   Claire Nieuwenhuis  - Natasja Hofsteenge

  DD7  Nicolette van der Heiden - Gerlinde Daatselaar 7-5 7-6

   Christine van Loon  - Thea van Dijk

  HD7  Rembert Sierksma  - Andre Masteling 3-6 1-6

   Frank Vehof   - Erik Masteling

21:15  HE4 Brian v/d Heuvel  - Sjoerd van As  4-6 6-3 1-6 

  HE4 Max Joosten   - Rutger de Zoete 4-6 1-6

  HD6 Ed van Empelen  - Maarten Belgers 6-2 6-1

   Theo Muys   - Sander van Essen

  DD7  Marjon ten Hoor  - Marielle Cats  0-6 0-6

   Charlotte Slangen  - Inez Petter



TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 PLANNING
12:00  DE3  Judith van Fraayenhoven - Nynke Boonstra

13:30  HE4  Casper Gerth   - Yannick Methorst

15:00  HE4  Michiel Harmsen  - Joeri Paters

  HE6  Frans van Ham  - Robin Rijnders

16:30  DE4  Rachel Deurloo  - Samantha de Rooij

  DE5  Kaylee Verkerk  - Celine Delhez

  HE6  Cas Hofstee   - Bas Schouten

16:45  HD4  Maarten Jansen  - Simon Burema

    Nick Verkerk   - Vito Vrugteveen

  DE7 17+ Jeanette Roest  - Rianne Lexmond-Krechting

18:00  HE3  Ydo Bruinsma   - Christian Heinerman

  HE5  Hidde van Ooststroom - Rik Hertsenberg

  HE6  Sam Brundel   - Darco Cezveciyan

  HD6  Tony van de Kieft  - Alexander Dröge

    Ruud Schoordijk  - Peter van Gangelen

18:15  DE4  Stephanie Oostveen  - Fleur Bollebakker

  HD4  Stef Koppenaal  - Ingmar van Dongen

    Theo Smalbraak  - Jesse van Keken

  DD7 17+ Marielle Cats   - Femke Beijer

    Inez Petter   - Natasja Hofsteen



TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 PLANNING

19:30  HE3  Martijn Splinter  - Sjoerd Elzenga

  HE3  Paul Sevinga   - Winnaar 18:00

  HE4  Jannick Kapnisakis  - Jordy Blankers

19:45  HE3  Brent van Dorssen   - Rick Oostveen

  HE4  Rutger de Zoete  - Rene Metz

  GD5  Marleen Blikman  - Vincent Burema

    Jeroen Wijker   - Dagmar van Putten

  HD6  Erik Alink   - Frans van Ham

    Peter Rietman   - Johan de Jeger

21:00  HE3  Tim v/d Dijssel  - Marvin van der Schilden

  HE4  Thiemo Zeeman  - Robbert v/d Hoef

  HE5  Joran Béthe   - Winnaar 18:00

  GD6  Bart Bloembergen  - Denise van Asch

    Jorike Kronenberg  - Jordie Brouwer

21:15  HE4  Ingmar van Dongen  - Matthijs van Bruggen

  HE5  Jeroen van Wede  - Carlo Schijven

  HE7 17+ Marcel Bonapart  - Maikel Smit

  DD7 17+ Jennie Mast   - Lia Everhardus

    Cisca de Weert  - Gerry van Sleen


