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ONE
WATCH2 
Charlotte ‘ik drink alleen Crystal en 
eet alleen Kaviaar’ Tönjann verruilt 
vandaag haar riante villa in Zonne-
dael voor ons aggenebbusclubje in 
de ghetto van Amersfoort. Char-
lotte, wellicht vergezeld door haar 
moeder die zichzelf tegenwoordig 
al de Gooische kakmadam noemt, 
moet het opnemen tegen Kimmie 
‘chef taart’ Vrugteveen.

Rick Tirania, de oorwurm die let-
terlijk in elke ziel weet te krui-
pen mag morgen aantreden tegen 
onze blonde mariandel Rutger 
‘Sweety pie’ de Zoete. Wij zijn erg 
benieuwd wat Rick morgen weer 
uit de kast weet te trekken om de 
nuchterheid  zelve, Rutger van zijn 
stuk te brengen!

S P O T L I G H T

 
Het was druk!! Druk schema, druk op 
het park en de druk werd sommige spel-
ers te groot. Het was tijd om het kaf van 
het koren te scheiden en dat gebeurde 
ook. Vele prachtige affiches werden ook 
schitterende partijen. Het was een dag 
om in te lijsten!

Door ons strakke sche-
ma wil het voorkomen 
dat sommige partijen op       
uitzonderlijke tijdstippen 
worden gespeeld. Om die 
reden hadden wij vandaag 
een partij om 12:00 uur. 

Randenbroeks trots, Judith ‘bellydancer’ van Fraayen-
hoven mocht aantreden tegen Nynke Boonstra. Onze 
Juud is in vorm en niemand lijkt haar in de weg te 
kunnen staan richting de eindstrijd. Onder toezicht van 
drie dakduiven, een colonie mieren en groetjes Pim-
mie was onze buikdanseres uiteindelijk te sterk voor 
Nynke. 

Gisteren schreven wij nog in 
onze ‘One 2 Watch’ dat Casper 
‘ik wil een rectificatie’ Gerth 
het mocht opnemen tegen Yan-
nick ‘ik ben en blijf onbereik-
baar’ Methorst en zo geschiede, 
althans dat was de verwachting. Casper had zich 1,5 
uur voor aanvang van de wedstrijd al op ons park ge-
meld om warm te lopen, te kijken of Dagmar van Putten 
aanwezig was, een dansje te doen, de commissie te ir-
riteren, te vragen om een rectificatie die hij niet gaat 
krijgen, te zeggen dat hij niet in de hal wil spelen en nog 
meer onzinnige zaken. Casper heeft een duidelijk geval 
van overvloed aan tijd en een gebrek aan een sociaal 
leven, op Dagmar van Putten na, dat zal u begrijpen. 
Ok, genoeg over Casper, want hij is natuurlijk wel ons 
vriendje! Nu is Yannick aan de beurt. Dezelfde jongen 
die bij zijn dubbel met Paul Sintnicolaas ook al te laat 
kwam en het ook nog eens presteerde om zijn tenniss-
choenen te vergeten. Wij dachten dat dit een incident 
was omdat hij met Paul Sintnicolaas dubbelde die het 
een dag voor de dubbel ook al presteerde om 1,5 uur 

te laat te komen bij zijn singlepartij. Niks bleek minder 
waar. Wij ontvingen een sms van Yannick om 12:30 uur 
dat hij wat later zou zijn. Goed, dat kan gebeuren maar 
de tijd streek voorbij en geen Yannick te bekennen. Er 
werd gebeld, gesmst, voicemail ingesproken, postduiven 
verstuurd maar Yannick bleek onbereikbaar. Yannick is al 
20 jaar dus wij wilden zijn moeder hier niet in betrekken 
maar hij liet ons geen keuze. De moeder van Yannick was 
laaiend! “Hij moet maar eens leren zijn verantwoordeli-
jkheid te nemen!!” Toen om 15:00 uur Yannick nog steeds 
nergens te bekennen was is er besloten dat Yannick een 
Walkover moest geven. Wij zijn erg benieuwd of Yannick 
z’n billetjes volgend jaar al zijn hersteld van de billenkoek 
en stokslagen die hij van zijn moeder gaat krijgen.

De Technische Commissie van Randenbroek heeft in het 
aanbevolen toernooiprogramma de 
maand juli geschrapt.   Een groot 
gedeelte van de Blauwwitte stri-
jders zullen in die maand namelijk 
van voren niet weten dat ze van 
achteren leven. Voor het eerst 
zonder papa en mama op vakantie naar het buitenland, 
oefff als dat maar goed gaat. Op 13 juli vertrekken deze 
pakketjes naar Mallorca om daar 10 dagen lang alles te 
doen wat God verboden heeft. Het ORT is voor deze man-
nen het laatste toernooi waarbij hun lever nog intact is, 
het chronisch slaapgebrek nog niet heeft geleid tot uit-
valverschijnselen, al het fastfood nog geen consequenties 
heeft gehad voor zowel de startsnelheid als het uithoud-
ingsvermogen. Dit is dus hét toernooi voor hen om te 
presteren. De Mallorca bende leek echter met hun hoofd 
al bij de schuurwedstrijden op de dansvloer, want beide 
koppels in de HD4 vlogen er in de openingsronde uit. Dan 
maar vlammen op de feestavond boys...

We hebben als redactie de vrijheid genomen om hier en 
daar onze horizon te verbreden. Altijd leuk als clubs een 
competitiebulletin schrijven, dat maakt het voor ons ook 
een stuk eenvoudiger. Ditmaal zullen we enkele highlights 
noemen uit het bulletin van onze vrienden van Soestdijk. 
Al jaren voorzien de jongens en meisjes uit Soest ons van 
de nodige gezelligheid. Van Mark ‘ik heb nog nooit een 
eigen verslag geschreven’ Riebel tot aan Yellan ‘camp-
ingtennisser met een single handicap’ Boendermaker, van 
Sjordy ‘tikkie op zijn klokkenspel gehad’ Blankers tot aan 

ORT
Open Randenbroek Toernooi

ORT
Open Randenbroek Toernooi

U N D E R  P R E S S U R E ! ! !

Het is alweer vrijdag! Wij vinden 
het allemaal erg jammer dat de 
week zo snel voorbij gaat omdat 
wij zoveel plezier en lol beleven aan 
het organiseren van dit toernooi. 
Daarentegen is het wel zoals gezegd 
weer vrijdag... En wat betekent 
dat? Juist, de FEESTAVOND!!!! 
De avond waarop alles kan en mag, 
schuurpapiertjes worden ondekt, 
het beest in elke vrouw van welke 
leeftijd dan ook zich los rukt, nieuwe 
liefdes ontstaan, relaties worden ve-
broken, blauwtjes worden gelopen, 
nieuw danstalent wordt ontdekt, de 
lichaamssappen rijkelijk vloeien, de 
alcoholische versnaperingen niet 
aan te slepen zijn, kortom een leg-
endarische avond die velen nooit 
meer van hun leven zullen vergeten. 
Dus kom allen want als je er niet bij 
bent mis je echt wat!!!!
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Darthuizerberg 25, Amersfoort
Vraagprijs € 499.000,-- k.k.

Dit modern en royaal Helft van Dubbel woonhuis met garage en oprit 
voor meerdere auto’s is gelegen in de dynamische wijk Vathorst. De 
woning is fraai gebouwd (onder architectuur) in de jaren ’30 stijl en 
is gelegen op een ruim perceel van 338 m². De woning kenmerkt zich  
door het hoge afwerkingniveau. Woonopp. 185 m².

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

Paulus Sevinga en van Stef Kopiskaal tot aan Sjoerd ‘ik word hier niet zo 
vrolijk van’ Elzenga, allemaal  hebben ze ons park al bezocht. En gister-
avond speelde een groot aantal van deze mannen op ons park. 

Als eerste onze keurmeester Sjoerd. 
In het bulletin lazen wij over Sjoerd 
dat hij het kopen van onderbroekjes 
aan zijn vriendinnetje overlaat en dat 
hij zulke kleine billetjes heeft dat 
zij keer op keer slaagt bij de H&M 
Junior.... Kijk dat is nou interessante 

informatie, misschien zat het broekje gister toch een beetje te krap want 
Sjoerd verloor van clubgenoot Martijn Splinter met 7-5 6-7 6-1. En alles 
kwam weer voorbij bij ons prinsesje op de erwt....”Je hebt het talent van 
een sprikhaan. Zelfs een zeekoe kan harder lopen, Waku-Waku! Martijn je 
bent een conjo. Ik heb een hekel aan Soestdijk, tennis is voor homo’s, ik voel 
me aangetrokken tot mannen, ik word hier heel vrolijk van!”

In de andere HE3 partij van 19:30 uur stond Paul ‘niet 
geremd door een gebrek aan zelfvertrouwen ‘ Sevinga  
op het programma. Het eerder genoemde bulletin deed 
onze wenkbrauwen toch wel fronzen. Daarin kwamen 
we er namelijk achter dat Paul een ongekend sociale 
gozer is. Echt knap dat hij dat zo lang heeft weten te 
verbergen. Zo lazen wij dat hij in de gemengd dubbel 
expres op de sterkste slag van de dame serveert om zo toch nog een beetje 
rally’s te krijgen. Erg lief van je Paulus, kunnen we misschien gelijk van de 
gelegenheid gebruik maken om te vertellen dat we gisteren aan Christian 
‘no show’ Heinerman hetzelfde hebben gevraagd. Laat Paul alsjeblieft niet 
teveel lopen was het verzoek vanuit de commissie, Christian heeft hier braaf 
naar geluisterd. Paul won afgetekend met 6-2 6-bam.

Als laatste partij van de dag was er weer sprake van een heuze dames-
dubbel. Maar dit was er wel eentje met een voorgeschiedenis. De partij 
heeft maar liefst op 31 verschillende tijden ingepland gestaan, het volledige 
beltegoed is opgegaan aan telefoontjes naar de dames, onze meisjes van 
de planning hebben nachten lang wakker gelegen met het zweet tussen de 
bilnaad, we hebben zelfs overwogen om het toernooi voor het eerst in de ge-
schiedenis in 2 weken te spelen om zo ruimte te creëren. De vrouwen Ciska 
de Weert en Jennie Mast kennen wij toch als de meest lieve vrouwen van 
Randenbroek. Maar dit jaar trokken ze alles uit de kast en één ding moeten 
we toegeven, in het zoeken naar oplossing waren ze erg creatief. Het plegen 
van fraude, doorwisselen van partners, spelen om 6:00 uur ‘s ochtends, alles 
werd uit de kast gehaald. Daarbij solliciteerde Ciska openlijk naar een func-
tie in de commissie als planner. Ze fungeerde namelijk als spreekbuis voor 
alle 4 de dames, onze dank daarvoor! Op moment supreme, vijf minuten 
voor aanvang van de wedstrijd, kwam er een geluidje uit de toernooitele-
foon, u raadt het al, het was Ciska de Weert. Ciska is een moderne vrouw en 
gaat met haar tijd mee, bellen is daarom uitgesloten, ze stuurde een smsje. 
Waar smsen in de meeste gevallen de normaalste zaak van de wereld is was 
het fatsoen in dit geval ver te zoeken. La Weert heeft waarschijnlijk nog 
nooit een toernooi gespeeld en weet dus nog niet zo goed dat vijf minuten 
van tevoren een walkover per sms doorgeven vrij ongepast is.... 

Het leken wel een beetje de clubkampioenschappen in de ronde van 21.15. 
Naast bovengenoemde partij stonden ook de Blauwwitte matadoren Ingmar 
van Dongen tegen Matthijs van Bruggen en Jeroen van Wede tegen Carlo 
Schijven tegenover elkaar.  En het werd een latertje, alle Rinus van Leeu-
wen tips en trics werden gebruikt. Chip & Charge, praten met consumptie, 
over het toversnoer, spin is in, slice is nice, dakje maken en door de tun-

W I S T  U  D A T. . . . .
* Chantal wel een heel bijzonder zesde zintuig heeft. Onze ORT Sweet-
heart heeft er namelijk een neusje voor om voornamelijk jonge jongens 
te bellen als zij hun edele delen aan het wassen zijn onder de douche...
* Ingmar van ‘ding’ Dongen vanavond weer aan de Sambuca gaat. Ing-
mar en Sambuca zijn oude vrienden. Op een avond maakte Sambuca het 
leven van Ingmar zo zuur dat hij hun relatie heeft verbroken. Vandaag is 
het dus tijd voor hun hereniging, als dat maar goed gaat...
* Ruudie Schoordijk en Tony van de Kieft nog steeds de 3 behaalde 
games van gisteren aan het analyseren zijn.....Het schijnt zelfs dat Ruud 
zonder te douchen naar kantoor gaat....aldus Tony!
* Tineke Hagebeuk gisteren weer geweldig lekkere tapas voor de com-
missie heeft gemaakt...
* Wij de moeder van Fleur Bollebakker, onze trouwe fan, bij deze 
bedanken voor haar mooie woorden over het dagblad. We zitten er zelfs 
aan te denken om het programma ‘Fans’ ook voor het ORT in het leven 
te roepen. Mama Bollebakker komt dan zeer zeker in aanmerking voor 
de pilot...
* Bas ‘antiwerk’ Burgstede inmiddels doorstaplekken op zijn voetzolen  
heeft omdat hij teveel op dezelfde plek heeft gestaan... Peter Pot vindt 
hem uitstekend passen als luipaard in het dierenpark...
* Als Jerry ‘blacka’ Tuhusula en Eusje Kegel samen aan het koken zijn 
alle stoppen er spontaan uit slaan. We kunnen hier spreken van een 
tweetal agressieve koks...
* Bij deze toch de eerste rectificatie, de eerder besproken halsband die 
Dennis draagt in zijn relatie met Kirsten, blijkt een Kockxring te zijn....
bedankt Ruud Schoordijk voor de update.

nel.  Jeroen en Carlo waren als eerste klaar met hun 
interessante potje, beide blauwwitte strijders stegen 
tot een hoog niveau. Jeroen trok uiteindelijk  om 
00:30 uur aan het langste eind door Carlo met 7-6 
6-3 te verslaan. De andere partij tussen Ingmar en 
Matthijs duurde nog net iets langer ondanks dat ze 
tegelijk de baan op gingen. Ingmar kende een vlieg-
ende start, volgens eigen zeggen lukte alles en viel alles in. Dat duurde bij 
Ingmar ongeveer 1,5 set en toen kwam er een kleine kanteling in de wed-
strijd. Ingmar ging iets minder naar Rinus zijn tips luisteren en Matthijs 
ging nog meer alles of niets spelen. Na een tiebreak in de tweede set, die 
met 7-4 naar Matthijs ging, herpakte Ingmar zich knap in de derde set en 
won deze uiteindelijk met 7-5. We zijn trots op onze blauwwitte strijders!!





TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 UITSLAGEN
12:00  DE3 Judith van  Fraayenhoven - Nynke Boonstra  6-1 6-3

13:30  HE4 Casper Gerth   - Yannick Methorst  w.o.

15:00  HE4 Michiel Harmsen  - Joeri Paters   3-6 6-7

  HE6 Frans van Ham  - Robin Rijnders  1-6 3-6

16:30  DE4 Rachel Deurloo  - Samantha de Rooij  3-6 2-6

  DE5 Kaylee Verkerk  - Celine Delhez   2-6 2-6

  HE6 Cas Hofstee   - Bas Schouten   7-6 6-2

16:45  HD4 Maarten Jansen  - Simon Burema  4-6 6-4 6-4

   Nick Verkerk   - Vito Vrugteveen 

  DE7  Jeanette Roest  - Rianne Lexmond  6-2 6-0

18:00  HE3 Ydo Bruinsma   - Christian Heinerman  1-6 3-6

  HE5 Hidde van Ooststroom - Rik Hertsenberg  3-6 1-6

  HE6 Sam Brundel   - Darco Cezveciyan  6-7 4-6

  HD6 Tony van de Kieft  - Alexander Dröge  0-6 3-6

   Ruud Schoordijk  - Peter van Gangelen

18:15  DE4 Stephanie Oostveen  - Fleur Bollebakker  4-6 7-5 6-0

  HD4 Stef Koppenaal  - Ingmar van Dongen  6-3 3-6 7-5

   Theo Smalbraak  - Jesse van Keken

  DD7  Marielle Cats   - Femke Beijer   2-6 4-6

   Inez Petter   - Natasja Hofsteenge



TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 UITSLAGEN
19:30  HE3 Martijn Splinter  - Sjoerd Elzenga  7-5 6-7 6-1

  HE3 Paul Sevinga   - Christian Heinerman  6-2 6-0

  HE4 Jannick Kapnisakis  - Jordy Blankers  2-6 5-7

19:45  HE3 Brent van Dorssen   - Rick Oostveen   6-7 6-4 6-4

  HE4 Rutger de Zoete  - Rene Metz   6-2 6-2

  GD5 Marleen Blikman  - Vincent Burema  6-4 3-6 6-4

   Jeroen Wijker   - Dagmar van Putten

  HD6 Erik Alink   - Frans van Ham  6-2 4-6 3-6

   Peter Rietman   - Johan de Jeger

21:00  HE3 Tim v/d Dijssel  - Marvin van der Schilden 4-6 3-6

  HE4 Thiemo Zeeman  - Robbert v/d Hoef  1-6 1-6

  HE5 Joran Béthe   - Rick Hertsenberg  6-1 6-4

  GD6 Bart Bloembergen  - Denise van Asch  6-1 6-3

   Jorike Kronenberg  - Jordie Brouwer

21:15  HE4 Ingmar van Dongen  - Matthijs van Bruggen  6-2 6-7 7-5

  HE5 Jeroen van Wede  - Carlo Schijven   7-6 6-3

  HE7  Marcel Bonapart  - Maikel Smit   4-6 3-6

  



TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 PLANNING
13:30  HE5  Ronan Spoor   - Mat Blom

  HD5  Sjoerd van As   - Lars Brakel

    Niels Veldhuisen  - Menno Brakel

15:00  HD3  Ydo Bruinsma   - Matthijs van Bruggen

    Ruud van Gemert  - Hans van Doorn

  HE6  Justin Pollack   - Paul Abrahamse

  HE7 17+ Maikel Smit   - Ron van Putten

16:30  DE3  Caitlin Visser   - Frederik Boonstra

  DE3  Charlotte Tönjann  - Kim Vrugteveen

  HE4  Casper Gerth   - Robbert v/d Hoef

16:45  DE3  Judith van Fraayenhoven - Lisa van Tiel

  HD4  Tim v/d Dijssel  - Yorin van Keken

    Rick Oostveen   - Carlo Schijven

  HD5  Joost Gille   - Hans Groen

    Martijn Mess   - Sjoerd Veenma

18:00  DD3  Samantha de Rooij  - Yentl Methorst

    Kiki Wendels   - Stephanie Oostveen

  HE4  Sjoerd van As   - Jordy Blankers

  HE4  Ingmar van Dongen  - Joeri Paters

  DE5  Tessa Hanken   - Ayla Rebel
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18:15  HE4  Rick Tania   - Rutger de Zoete

  HE5  Lars Brakel   - Menno Brakel

  HD7 17+ André Lutje   - Mark van Bruxvoort

    Fred Westerink  - Andre Gijtenbeek

19:30  HD5  Jeroen Bugel   - Vincent Burema

    Jorrit Kok   - Nils van Putten

  HE7 17+ Erik v/d Wiel   - Sander v/d Berg

  GD7 17+ Sander Eek   - Eva Ipenburg

    Silvia Groen   - Danny van Beek

19:45  HE5  Jeroen van Wede  - Nick Peters

  HE7 17+ Rob van Grevenhof  - John Derks

  DD7 17+ Hanneke Snel   - Ellen Baarslag

    Nienke Willems  - Wendy de Jager

21:00  DE4  Yentl Methorst  - Marissa Niroj

  HD4  Max Joosten   - Stephan Gerritsen

    Pieter Joosten   - Jesse Gerritsen

  DD7 17+ Jeanette Dieters-Kuiten - Lia Everhardus

    Marina Zijderveld  - Gerry van Sleen

21:15  HE3  Rolf Alblas   - Martijn Splinter  

  HE3  Paul Sevinga   - Marvin van der Schilden

  HD5  Stefan Bieckmann  - George Hey


