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Teveel om op te noemen. Zo zullen onze friends 4 life Ydo & Ruud
weer shinen in hun dubbel!! De
Gooische matrassen mogen weer
vlammen, veel blauwwitte strijders
kruisen de degens, de gebroeders
Masturbeer gaan weer knallen,
Rooijen en Blauwen uut Spiekendorp komen naar een overwinning
vissen, Campingtennissers met single handicaps geven acte de presence en natuurlijk de dorpsgekken
uit The Highlands.
En iedereen met maar 1 doel, een
finaleplek op het Telman & Van
Leeuwen Open 2011!!
Kom naar ons park en help ons de
zaterdag door!

SPOTLIGHT
Één grote dampende, stampende
massa gezellige mensen samen in
onze kantine. In jaren is het niet
zo druk geweest als gisteravond...
op de beats van Tendance Drive Inn
Show werd het thema Feestje eer
aan gedaan.
Van de kakkertjes van Alta tot aan
de dorpsgekken van Hoogland,
iedereen was er! En samen zijn we
sterk... Randenbroek!!!
430 kilo glas op de grond,
voetafdrukken op de bar, opgeblazen boxen, lichtelijke hoofdpijn,
trillende handjes, zomaar een greep
uit een aantal consequenties van de
geslaagde feestavond.
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UNDER PRESSURE!!!

Op de baan waren er gisteren wisselende
successen. Niet iedereen wist tot grote
hoogte te stijgen op het gemalen baksteen. Maar op de dansvloer daarentegen was iedereen topfit! Wat een fantastische feestavond, iedereen enorm
bedankt. Maar er ging ook het nodige
aan vooraf....
Ah da sind sie wieder, onze
mooi Boys van de Bergh. Sinds
dit jaar hebben we natuurlijk
op dames gebied een enorm
kakimpuls gekregen met de
komst van de dames Boonstra,
Tönjann en Rebel. Maar al vele jaren zijn Ruudie de
la Gemert van Nistelrode en Ydo Bruinsma Engelbert
von Bevervoorde vaste bezoekers van ons toernooi. All
the way from de la Montagne kwamen ze gehuld in
een mix van Gant, McGregor en Tommy Hilfiger op hun
Vespa met Hollederscherm ons park betreden. De twee
Ruperts mochten aantreden tegen Hans ‘dance all the
way’ Verdoorn en Mathijs ‘rug en schouders kaarsrecht’ van Bruggen. De twee jongens van het puike leven
hadden het gerstenat van vannacht goed weten te verwerken want de heren van weleer wonnen de partij
met 6-4 7-5.
En sinds gisteren hebben we
nieuwe meisjes uit de jungle.
Lisa en Giulia ‘tijgurtjes’ van
Tiel kwamen omhult in een pantervelletje ons park bestormen.
Gouduh knoppen in de oruh,
Nike Air Max om de voetuh, Maltees Leeuwtje in de
tas, Pauwenveer in de haren, u kent het wel. Types “nie
lullen maoh poetsuh!” Lisa mocht ten tonele komen
in haar wedstrijd tegen Judith van Fraayenhoven aka
bellydancer. Een typisch voorbeeld van een moderne
damesenkel onstond op baan 1. Gewoon die bal zo hard
mogelijk naar de overkant peren en maar hopen dat ie
in is..... Lisa bleek de sterkste in dit tactische steekspel, ze won met 6-2 4-6 6-2 en staat dus vandaag in
de halve finale van de DE3.

Voor Blauwwit waren de rondes van 16.30 en 16.45
dramatisch. Op alle 6 de banen kwamen Randenbroekers
aan bod en op even veel zoveel banen eindigde dit in een
nederlaag. Zo verloren we in 1 ronde alledrie de overgebleven dames in de DE3. Judith, Caitlin en Kim konden de
hooggespannen verwachtingen helaas niet waar maken.
Maar even later stonden ze natuurlijk wel te shinen op
de dansvloer.
Ook voor Robbert van de
Hoef viel het doek, na vorig week op ALTA te hebben gedomineerd was hij
ditmaal niet opgewassen
tegen Casper Gerth. Wij
hebben Casper deze week
volgens eigen zeggen aardig te grazen genomen en hij
vindt dat hij wat meer respect verdient. Wij zijn ook de
beroerdste niet dus Casper, hier komt ie: Jij bent de beste,
een geweldig karakter zowel op de baan als ernaast, met
je uitzonderlijke wapens weet je iedere tegenstander en
Dagmar van Putten helemaal gek te maken, je hebt de
halve finale bereikt en wij zijn trots op je, diep respect is
wat jij verdient en hierbij ook krijgt, big up en zware props
voor onze vriend, Casper G. Voor wat betreft de wedstrijd
tegen Robbert ‘kakkie’ van de Hoef, dat was een hele interessante. Drie setjes hadden beide heren ervoor nodig
om uit te maken wie de zwaar bevochten plek in de halve
finale zou bemachtigen. De emoties liepen zo hoog op dat
er een discussie in de derde set ontstond en de commissie eraan te pas moest komen om beide kemphanen uit
elkaar te halen. Voor onze veelzijdige commissie is dat
uiteraard geen probleem, binnen no time hadden Casper
en Robbert elkaar een kusje gegeven en vrede gesloten.
Dat kusje gaf Casper een boost en Robbert rillingen van
huivering. Casper was daarom in de derde set duidelijk de
sterkste en won de partij met 6-4 6-7 6-1.
Als redactie zijn wij natuurlijk altijd volledig objectief,
maar als een blauwwitte strijder het opneemt tegen een
Highlander hebben ook wij onze voorkeur. Het gevoel na
de overwinning van Ding Dong op Sloerie Paters kwam
dicht in de buurt bij 15 mei j.l. We twijfelen nog of we
ook op het shirt van Ingmar 3 sterren op de borst zullen plakken. Wellicht een idee voor volgend jaar, iedere
blauwwitte strijder die een boertje uitgeschakelt krijgt
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een ster op z’n borst. Aangezien er toch nog een groot aantal dorpsgekken
rondlopen, hebben we eens wat dieper onderzoek gedaan. Zo blijkt dat het
woord “Boer” of “Boeren” kan verwijzen naar:
- Afrikaners, de naam van de eerste blanke bevolking van Zuid-Afrika,
voornamelijk van Nederlandse afkomst
- Boer (geluid), een geluid dat wordt veroorzaakt door oprisping van gassen uit de maag
Bij het lezen van deze verwijzingen wordt ineens een hoop duidelijk. We weten nu eindelijk
waarom het zo lastig is om deze gasten te verstaan, ze komen gewoon uit Afrika. Wat een eer
dat deze jochies dwars door Angola en de Sahara ieder jaar met hun tractor ons toernooi
aandoen. Ieder jaar hopen ze voldoende prijzengeld te behalen om een
vliegticket to the jungle terug te kunnen kopen. Na gister maakt alleen
Tessa Hanken nog kans op een ticket to the jungle. Ook de tweede verwijzing heeft ons het licht doen zien. Het zit gewoon diep in hen geworteld dat
we ze al van verre ruiken. Als je wordt omschreven als een oprisping van
gassen uit de maag dan ben je voor het leven getekend.
Om 21:15 kwam de CEO of the Sunday Randenbroek competition in actie. Naar eigen zeggen
heeft Stefan Bieckmann eigenlijk nog nooit in
zijn leven tegenstand gehad op de tennisbaan. Ja
oke, die keer tegen Sampras in 1994 was lastig,
maar verder is het erg mager. Wat moet het heerlijk zijn om nooit te twijfelen aan jezelf. Gewoon
‘s ochtends opstaan naar de spiegel lopen en
denken, oefff, premma!! Als een groot visionair is hij er in zijn eentje in
geslaagd om de zondagcompetitie op Randenbroek binnen 2 jaar naar 4
niveau’s hoger te brengen. Hij heeft een uitmuntend gevoel voor positieve
feedback en weet bij spelers altijd de gevoelige snaar te raken. Daarnaast
is hij op de baan altijd een rolmodel voor de jeugd. Altijd stabiel, nooit
uitspattingen, in zijn comfort zone op ieder moment, gewoon fantastisch.
Ook gisteravond in zijn HD 5 waarin hij samen speelde met Sander de
Moel was hij fenomenaal. Helaas speel je een dubbel niet in je eentje. En
zelfs iemand met de kwaliteiten van Stefan kan geen dubbel in zijn eentje
winnen. George Hey en Rogier Plijnaar speelden nagenoeg foutloos en
wonnen met 7-5 2-6 6-2.
En dan mocht ook nog de aller aller aller
beste speler van het toernooi meedoen!!
Rolf Alblas is zijn naam, wie horen wij u
denken?! Ja Rolf Alblas, hij is niet de meest
opvallende man naast de baan, maar op de
baan is het een begrip. Rolf is 1e geplaatst
in de HE3 en tennisleraar, dus zijn we met
de gehele redactie bij een les van Rolf gaan kijken. Wat blijkt is dat hij een
fenomenaal gevoel voor oneliners heeft, in 30 minuten hoorden we Rolf de
volgende uitspraken doen:
- “Tennis is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel tennissen.”
- “Tennis is een spel van fouten. Wie de minste fouten maakt wint.”
- “In tennis is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat
bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt.”
We hebben direct de Technische Commissie van Randenbroek gebeld en
het schijnt dat de onderhandelingen om trainert Rinus te assisteren geopend zijn. Ook in zijn wedstrijd tegen Martijn Splinter was het in one line
naar de volgende ronde. Hij won met 6-2 6-bam.

W I S T U D A T. . . . .
* Onze brok ervaring Moekie de eerste vermoeidsheidverschijnselen
gaat vertonen, er moest gister gewoon even een middagdutje aan te pas
komen om het vol te houden....
* Hoofdsponsor Anouk van Leeuwen liever naar een aflevering van de
Smaakpolitie kijkt dan naar een wedstrijd damestennis. Het schijnt dat
ze inmiddels daarover al contact heeft gehad met Sjoerd ‘keurmeester’
Elzenga....
* Trainert Rinus op de baan regelmatig heel veel over heeft, een kleine
toevoeging hierop is dat het dan wel alleen tegen een cat. 9 speler is...
* Onze Hooglandse wonderboys er alles aan doen om ook in het finaleweekend actief te zijn, ze hebben zelfs een vlag neergezet als aandenken....op het gebied van tennis is het helaas voor ze al een tijdje vergane
glorie!!
* Diezelfde dorpsgekken gisteravond tot grote hoogte zijn gestegen. Ze
hebben namelijk hun vlag in de lichtmast gehangen....goeie grap mannen!
* We op verzoek van de altijd gezellige buren overwegen om volgend jaar
een silent discho te organiseren. Ook gisteravond waren 35 decibel weer
te veel voor onze altijd begripvolle omwonenden, bedankt!!
* Fiengera, fiengera, fiengera.....
* Wij als redactie beloofd hebben om de Gooische hockeychicks vandaag
even met rust te laten, maar we’ll be back!!
* Nolda haar sleutelbos kwijt is, er zit een groen sleutelkoord aan....
* De omzet van Hertog Jan gisteren een flinke boost heeft gekregen
* Op zaterdag iedereen moe is
* De douches multifunctioneel zijn gebleken
* Marvin van der Schilden Paul Sevinga liet lopen en dus won....
* Sham Yegenais voor het eerst in 8 jaar de dag na de feestavond op tijd
voor het ontbijt was
* Niemand aan de fiets van G. van P. moet zitten!!
* Gerben Sakkers nog altijd die ingetogen, vredelievende persoon is
zoals we hem kennen....
* De familie Schijven binnenkort een opvanghuis voor daklozen gaat
openen. Na de pasta als diners werd er
om 4.00 uur nog een competitieschotel
geserveerd!
* Wij elkaar als commissie altijd serieus
nemen, zie foto....
* Het inmiddels 12.00 uur is en het dagblad nu toch echt een keer online moet!!

HUIS VAN
DE DAG
Heelkruid 25, Amersfoort
Vraagprijs € 275.000,-- k.k.

Keurig onderhouden royale eengezinswoning met inpandige berging/
garage, oprit voor twee auto’s en diepe zonnige achtertuin. De woning
heeft veel privacy en is leuk gelegen met aan de voorzijde een groot
speelveld. Woonopp. 130 m². Perceelopp. 153 m². Bouwjaar 1998.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl
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UITSLAGEN

13:30		HE5		Ronan Spoor		-

Mat Blom		

		HD5		Sjoerd van As		-

Lars Brakel		w.o.

				Niels Veldhuisen

-

Menno Brakel

15:00		

-

Matthijs van Bruggen 6-4 7-5

-

Hans van Doorn

		HE6		Justin Pollack		-

Paul Abrahamse

2-6 5-7

		HE7 17+

Ron van Putten

3-6 0-6

16:30		DE3		Caitlin Visser		-

Frederik Boonstra

2-6 1-6

		DE3		Charlotte Tönjann

-

Kim Vrugteveen

6-1 7-6

		HE4		Casper Gerth		

-

Robbert v/d Hoef

6-4 6-7 6-1

Lisa van Tiel		

6-2 4-6 6-2
7-5 6-3

HD3		

Ydo Bruinsma

				Ruud van Gemert

16:45		

DE3		

Maikel Smit		-

Judith v Fraayenhoven-

		HD4		Tim v/d Dijssel

-

Yorin van Keken

				Rick Oostveen

-

Carlo Schijven

		HD5		Joost Gille		-

Hans Groen		

				Martijn Mess		-

Sjoerd Veenma

18:00		

Yentl Methorst

DD3		

Samantha de Rooij

-

2-6 4-6

2-6 7-5 1-6

6-4 1-6 4-6

				Kiki Wendels		-

Stephanie Oostveen

		HE4		Sjoerd van As		

-

Jordy Blankers

0-6 6-1 7-6

		HE4		Ingmar van Dongen

-

Joeri Paters		

6-3 6-4

		DE5		Tessa Hanken		

-

Ayla Rebel		

6-2 6-2
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18:15		

HE4		

Rick Tania		

-

Rutger de Zoete

6-3 6-2

		HE5		Lars Brakel		-

Menno Brakel		w.o.

		HD7 17+

Mark van Bruxvoort 1-6 2-6

André Lutje		-

				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

6-4 6-3

		GD7 17+

Sander Eek		

-

Eva Ipenburg		

6-0 6-1

				Silvia Groen		

-

Danny van Beek

19:45		HE5		Jeroen van Wede

-

Nick Peters		

1-6 2-6

		

Rob van Grevenhof

-

John Derks		

5-7 3-6

Hanneke Snel		

-

Ellen Baarslag		

7-5 6-0

				Nienke Willems

-

Wendy de Jager

21:00		DE4		Yentl Methorst

-

Marissa Niroj		

6-7 4-6

		HD4		Max Joosten		

-

Stephan Gerritsen

6-1 7-6

				Pieter Joosten

-

Jesse Gerritsen

		

-

Lia Everhardus

				Marina Zijderveld

-

Gerry van Sleen

21:15		

-

Martijn Splinter

HE7 17+

		DD7 17+

DD7 17+

HE3		

Jeanette Dieters

Rolf Alblas		

4-6 3-6

5-7 0-6

6-2 6-0

		HE3		Paul Sevinga		-

Marvin v/d Schilden 6-2 4-6 5-7

		HD5		Stefan Bieckmann

-

George Hey		

				Sander de Moel

-

Rogier Plijnaar

5-7 6-2 2-6
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10:45		DE3		Lisa van Tiel			-

Frederiek Boonstra

		DD3		Yentl Methorst			-

Anouk van Leeuwen

				Stephanie Oostveen		-

Annemieke Veenma

		HD4		Maarten Jansen			-

Stef Koppenaal

				Nick Verkerk			-

Theo Smalbraak

		GD6		Yvette Evers			-

Saskia Klomp

				Rogier Westerink		-

Theo Iesberts

		

-

Elk Erkens

		HE7 17+

Jordie Brouwer			-

John Derks

		

Ton v/d Brink			

Donald van Daatselaar

DE7 17+

HD7 17+

Celine Morelisse		

-

				Leon Corba			-

Alex Smink

12:30		

Julien Maugenest

HE3		

Brent van Dorssen		

-

		HD3		Raymond Rog			-

Ydo Bruinsma

				Ramon v/d Ven			-

Ruud van Gemert

		HD4		Tim v/d Dijssel			-

Max Joosten

				Rick Oostveen			-

Pieter Joosten

		DD5		Natalie Mulder			-

Petra van Oostveen

				Joyce Westerhuis		-

Linda Snijders

		HD5		Sjoerd van As			-

Hans Groen

				Niels Veldhuisen		-

Sjoerd Veenma

		DE7 17+

Jeanette Roest			-

Marina Zijderveld

		

Andre Masteling		

Mark van Bruxvoort

HD7 17+

-

				Erik Masteling			-

Andre Gijtenbeek
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14:00		DE3		Anne Sophie Heinerman		-

Charlotte Tönjann

		DE4		Samantha de Rooij		-

Marissa Niroj

		HE4		Rick Tania			-

Casper Gerth

		DD5		Esmee Alink			-

Marjorie Bakker

				Marleen Blikman		-

Marjolie van Essen-Belgers

		DE6		Ilse de Vries			-

Iris Leliveld

		HD6		Ali Moghaddasian		-

Frans van Ham

				Leo Nieuwenhuis		-

Johan de Jeger

		

Kirsten Bekkering

DD7 17+

Nicolette van der Heiden

-

				Christine van Loon		-

Betty Venhorst

15:30		GD3		Dunya Hagebeuk		-

Suzan Riegstra

				Yellan Boendemaker		-

Maurits v/d Velpen

		

Stephanie Oostveen

DE4		

Judith van Fraayenhoven

-

		DE5		Tessa Hanken			-

Barbara Huyskes

		HE6		Paul Abrahamse			-

Robin Rijnders

		GD6		Bart Brakel			-

Bart Bloembergen

				Odile Brakel			-

Jorike Kronenberg

		GD6		Winnaar 10:45			-

Mike Companjen

				Winnaar 10:45			-

Susan Marcus

		

-

Emmy van Mulligen

				Silvia Groen			-

Remco van Mulligen

17:00		HE3		Rolf Alblas			-

Marvin v/d Schilden

		HE3		Winnaar 12:30			-

Rick Tania

		HD3		Joeri Paters			-

Joel van Ark

				Martijn Splinter			-

Taco Pijpers

		DD4		Giulia van Tiel			-

Susan Bosman

				Lisa van Tiel			-

Caitlin Visser

GD7 17+

Sander Eek			
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		DE5		Celine Delhez			-

Nicole Pengel

		DD7 17+

Femke Beijer

Lia Everhardus			-

				Gerry van Sleen 		-

Natasja Hofsteengehuisman

18:30		DD3		Frederiek Boonstra		-

Tessa Hanken

				Charlotte Tönjann		-

Sanuelya van Loenhout

		HE5		Joran Béthe			-

Nick Peters

		HE5		Mat Blom			-

Lars Brakel

		GD5		Marleen Blikman		-

Evelien van Hasselt

				Jeroen Wijker			-

Arian van Ledden

		DD7 17+

Hanneke Snel			-

Winnaar 14:00

				Nienke Willems			-

Winnaar 14:00

		

Valerie Jehee

GD7 17+

Martha van Empelen		

-

				Jerry Tuhusula			-

Erik Masteling

20:00		GD3		Julien Maugenest		-

Julia Tuhusula

				Ayla Rebel			-

Vito Vrugteveen

		HE4		Sjoerd van As			-

Ingmar van Dongen

		DD4		Saskia Hogenbirk		-

Anne van Pelt

				Ilona Sluis			-

Sophie van Wede

		HD5		George Hey			-

Vincent Burema

				Rogier Plijnaar			-

Nils van Putten

		HE6		Darco Cezveciyan		-

Cas Hofstee

		HD6		Ed van Empelen		-

Alexander Dröge

				Theo Muys			-

Peter van Gangelen

		

Erik v/d Wiel

HE7 17+

Ron van Putten			

-

