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Wow! Dit wordt een dag om in
te lijsten! Zo komen vanavond
twee dames in actie die in 2011
editie beide een titel op hun
naam wisten te schrijven, namelijk in de DE3 en de DE4.
Charlotte ‘Avondklokje’ Tönjann
neemt het op tegen Marisa ‘ik
veruil ATP voor ORT’ Niroj.
Ook komt vanavond de winnaar
van de HE3 van 2011 Rolf ‘one
liner‘ Alblas in actie tegen de
winnaar van de HE3 in ‘04, ‘05
en ‘06 Jeroen ‘boldie‘ van den
Hoek. Na jaren van afwezigheid mag Jeroen eindelijk weer
meedoen met ons toernooi daar
wij dit jaar een categorie 2 aan
ons toernooi hebben toegevoegd.
Wij zijn benieuwd of Jeroen dit
jaar een nieuwe titel kan veroveren op de club waar hij heeft
leren tennissen...(en nog meer
dingen maar daar zullen we het
maar even niet over hebben....)

ORTWEET
Voor twitter gebruik #ORT2012
en volg ons op Facebook!!
@MyrelledeValk: Vanavond DE
wedstrijd tussen Jeroen & Jeroen
bij het Open Randenbroek Toernooi. Voor wie zal ik zijn?? Denk
toch gewoon voor Juultje... ;-)
@AretAprahamian: Geveld door
zware spit, echt waardeloos ;(. Ik
wilde deze week mijn comeback
op de tenniscourts van het Open
Randenbroek Toernooi maken...
mag niet eens autorijden pfffff!!!

26 JUNI

IT GIET OAN!!
Na een dagje klunen over de plassen was het
gister ouderwets gezellig op ons toernooitje. Maar allemachtig wat was het koud....
Piet Paulusma begon al weer te kwaken, de
ijsmeester kwamen bijelkaar en Rinuz ging
spontaan Alta sjaaltjes dragen....jeetje jeetje
jeetje!!
Een enkele toeschouwer kwam
wat wijfelend ons park op omstreeks 13:30 uur. “Schat, was
het nou het Open Randenbroek
Toernooi of het Open Rugby
Toernooi?! Op baan 1 en 2
stonden namelijk 2 kasten van
mannen. We hebben het natuurlijk over onze eigen Tankie
Schijven in zijn wedstrijd tegen
Martijn Mess en over Ruud ‘de la’ Gemert tegen Tim
van Dijssel. Op de foto hierboven zijn de mannen te
zien in hun rugbywedstrijd van afgelopen zaterdag.
Carlo (de man in het blauw) staat in de rugbywereld
bekend als de man van staal. Zonder pardon gaan al
zijn tegenstanders linea recta de tribune in. Bij Martijn Mess (zoon van dé vrienden van het ORT) besloot
hij om hem beetje bij beetje af te breken. Helemaal
gesloopt kwamen de mannen na 2,5 uur de baan af en
was het Tankie die met 6-7 7-6 7-5 de volgende ronde
in de HE 5 heeft bereikt.
Ruud, diegene in het zwart op bovenstaande foto, is
één van de weinigen die gewoon is gebleven tussen
de ballo’s van Alta. Helemaal knap aangezien zijn
kontfreundje Ydo van Dukenburg Bevelrode Bruinsma
zichtbaar last heeft van het kinnetje in de lucht en
haartjes in de plooi syndroom. Ruudie komt gewoon
binnen geschoffeld op ons park, trainingsbroekje aan,
haartjes in standje hopeloos en racketjes losjes in de
hand. Ydo daarentegen ziet de zwart wit geblokte loper op het terras als een ware catwalk. Baardje licht
getrimt, petje quasi nonchalant iets schuin op de pas
gewassen haartjes, kraagje losjes omhoog bungelend in
de nek en zijn broek strak om zijn in de fitness school
opgetrainde billetjes. Ruud interesseert al dat uiterlijk
vertoon eigenlijk geen zak. Hij doet gewoon een oranje
haarband in omdat het lekker zit, sloft omdat gewoon
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lopen teveel moeite kost en gooit met rackets omdat hij
het geluid van een brekend frame gewoon onwijs gaaf
vindt. En na de verloren wedstrijd tegen Tim van den Dijssel ligt het bij Ruud gelukkig niet aan de ballen, de baan,
de trainer, de wind, de regen, de muziek in het clubhuis.
Nee, Ruud z’n backhand is gewoon een drama en hij is te
lui om te lopen, zo is het en niet anders! Wij houden van
die nuchterheid, Tim won dus wel met 6-1 7-5.
Met veel tromgeroffel,
champagne en vuurwerk
was er in de ronde van
16:30u voor het eerst in
de geschiedenis sprake
van een Damesenkel in
de categorie 2. Kopvrouw van LTV Randenbroek Judith van Fraayenhoven
nam het op tegen Stephanie Oostveen. Onze eigen nuchtere Juud won uiteindelijk vrij makkelijk van Stephanie
met 6-3 6-2 en over het gemak waarmee Juud won had
de redactie wel haar eigen theoriëen. De godfather van
het Nederlandse tennis en vader van Judith, Frank van
Fraayenhoven, zat op het terras om zijn oogappeltje aan
te moedigen. Frank is bekwaam in de techniek van ‘Guerilla Coaching’. Zo weet Frank met een kuch, een knipoog of zelfs een bescheiden dansje Judith te coachen. We
hebben begrepen dat een enkele kuch hoge ballen op de
backhand betekent, een dubbele knipoog een unitturn gecombineerd met veel inside-out forehands en de vogeltjesdans service volley. Judith kwam er dit keer goed mee
weg maar de commissie houdt een oogje in het zeil want
we hebben ze voor minder van ons park gestuurd!!
Maarten ‘Stich revival’ van Wezenbeek
was voor aanvang van
de competitie volgens
de kenners in de herfst
van zijn carriere beland.
Een categorie 5 op zijn
spelerspas, zijn hoogtepunten gehad en nu ieder jaar een
beetje minder. Maar niets is minder waar, Stich beleeft
zijn beste seizoen tot nu toe. Met een actuele rating van
2,94 is hij op dit moment de één na beste speler van Randenbroek. En eerlijk is eerlijk, dat straalt hij ook in alles
uit. Zijn lichaam is gemaakt voor de topsport, elke spier
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en elke vezel in zijn lichaam heeft een winnaarsmentaliteit. Zijn stoïcijnse
blik doet iedere tegenstander beven en zijn uitschuifbare armen en benen
zorgen ervoor dat een winner slaan tegen deze man moeilijker is dan winnen van Denemarken tijdens het EK. Al jaren zweeft Stich op de vrijdagavond tijdens de feestavond op ons toernooi over de dansvloer en die losse
heupjes heeft hij nu ook op de baan aan het dansen weten te krijgen. Bassie
Flohr was duidelijk onder de indruk van het geweld aan de overkant en
met een duidelijk 6-1 6-1 werd Bas ook aan de zegekar van Maarten de
Onoverwinnelijke gebonden!!

FIRST CLASS LOT
Tot en met vrijdag kunt u loten kopen, deze kosten €1,50 per stuk. Van
ieder verkocht lot gaat €0,50 direct naar het First Class Café! Koopt u
een lot dan speelt u iedere dag mee voor de dagprijs. De winnaar van
de dagprijs wordt dit dagblad bekend gemaakt, hij/zij kan de prijs tot
vrijdagavond 23 juni 20:00 uur afhalen bij de wedstrijdkeet.

En ook de hoogste categorie in de
Herenenkel ving aan met een mooi
affiche. Als toernooi zijn we de afgelopen jaren kwalitatief enorm gegroeid en dat was gisteren goed te
merken. Waar een aantal jaar geleden de wedstrijd Erik “Geer en” Gorris tegen Mark Riebel nog steevast
in het finaleweekend plaatsvond, was het nu een simpele maandagavond
wedstrijd. Maar misschien is de aftakeling van beide mannen een betere
verklaring voor het feit dat ze elkaar gisteren al troffen. Zo’n 3 jaar geleden vlogen ons de forehand en backhand winners nog om de oren, stonden
ze nog 80 uur per week op de baan en konden ze het woord bier nog niet
eens spellen. Maar tijden zijn veranderd, ambities vervlogen en hebben
plaatsgemaakt voor bierteams en campingtennis. Niks mis mee natuurlijk,
het overkomt elke topsporter, na hun top vallen ze in een zwart gat. Maar
eerlijkheidshalve gebied het ons te zeggen dat de heren nog steeds een
aardig balletje kunnen slaan en gaven het publiek een vermakelijke wedstrijd. Mark won de partij uiteindelijk met 6-3 6-2 en gaat naar de halve
finale in de HE2.

Een lot is de hele week geldig. Op vrijdagavond tijdens de feestavond
worden de prijzen de nog niet zijn opgehaald verloot plus een aantal
hoofdprijzen.
U kunt uw loten kopen bij onze chefkok op het terras bij het etenskraampje en in de keet.
Gisteren viel de dagprijs op het winnende lotnummer 240!!! Bent u de
trotse bezitter van dit lot? Kom uw prijs dan afhalen bij de keet!
Gezien de enorme hoeveelheid aan prachtige cadeau’s, zijn wij genoodzaakt meerdere loten per dag te trekken. Dit betekent dus eigenlijk dat
de kans dat u een prijs wint nog groter wordt. Vandaag maakt u kans op
de volgende prijzen:
Prijs:			
* Cadeaubon twv €77,50

Mogelijke gemaakt door:
Haarmody Nanny

* Mooie fles wijn

Wijn-feestje.nl

* Gel nagels		

Mooi zo

* Moderne tas		

Superstar

W I S T U D AT. . . . .
*Onze groundsman Dennis er alles aan doet
om maar zo min mogelijk thuis te zijn. Toen
zondagochtend ineens het totale net van
baan 1 op de grond lag gingen alle verdenkingen van sabbotage ook direct in zijn richting. Helemaal toen Dennis binnen 5 minuten uit zijn binnenzak een nieuwe schroef toverde.
*Tara van Fraayenhoven bij het zien van fysio Rutger plotseling last van
haar lies kreeg. En daarbij voelt ze uitstraling naar alle omliggende gedeeltes, jajajaja.....
* Sommige mensen nog steeds moeite hebben met het vinden van onze
toernooiwebsite, voor alle digibeten: www.openrandenbroek.nl. Hier
vindt u alle schema’s, foto’s, filmpjes, de dagplanning, het dagblad en nog
veel meer!
*Wij iedereen willen feliciteren met de 31e verjaardag van ons aller
Open Randenbroek Toernooi...
* Er gisteren een record is gevestigd? Het dagblad was namelijk om
22.44u helemaal klaar...
* De weddenschappen tussen Gerard ‘krekellover’ Joling en ‘dit is de
voicemail van’ Sam Yeganeh zich hebben uitgebreid naar de opkomst op
de training van Rinus ‘Q’ van Leeuwen...
* Jesse “hee nou is ie weer groen” van Keken gisteren zijn echte ontgroening beleefde. Deze dappere dodo heeft 26 banen gesleept, 30 keer
geëscorteerd en 60 keer bier gehaald. Bravo Jessie, nog maar 6 dagen!

Koop dus snel uw loten, maak kans op mooie
prijzen en steun het First Class Café!!

HUIS VAN
DE DAG
Holkerweg 33 te Amersfoort
Vraagprijs € 247.500 k.k.

Op een leuke en rustige locatie gelegen goed onderhouden uitgebouwde bungalow. De woning kenmerkt zich door zijn fraai aangelegde zonnige achtertuin met prachtig vrij uitzicht, keurige onderhoud en heeft
slaapkamers en badkamer op de begane grond. Deze bungalow ligt
in het aantrekkelijke Rustenburg nabij de binnenstad van Amersfoort,
scholen en uitvalswegen. woonoppervlakte 70 m² (exclusief inpandige
berging van 9 m²). Perceeloppervlakte 140 m².

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl
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AAN TAFEL BIJ
HET FIRST CLASS CAFE
Na afgelopen zaterdag glansrijk te zijn
geslaagd voor hun debuut op het Open
Randenbroek Toernooi, kwamen een
aantal leerlingen gisteren wederom in
actie. Eén van hen is Ali Kassim en
hij werd geïnterviewd door onze vliegende reporter Moekie Schoordijk.
Ali woont in Putten en is 20 jaar oud. Hij is bijna een jaar bezig
met zijn opleiding bij First Class. Het werk vindt hij hartstikke leuk,
vooral in de bediening werken en de mensen helpen. “De borrels zijn
het leukst om te doen!....en als het maar lekker druk is!” Ali vindt
het heel belangrijk dat hij op tijd is en dat hij alles goed doet.
Hoe ben je bij First Class terecht gekomen?
Ali deed het heel goed in de horeca maar was onzeker over zijn werk
en het lukte hem maar niet om aan een baan te komen.
Wat is nou het gekste dat je hebt meegemaakt?
“Ik ben een keer door een kok op mijn hoofd geslagen!!! , nou dat
vond ik zo idioot…hij is mijn vader niet!!”
Zijn werkcoach heeft toen een opleiding bij First Class geregeld. Hij
wilde zo graag bij First Class een opleiding volgen dat hij zelf met
de bus vanuit Putten naar Amersfoort is gegaan voor het toelatingsgesprek. Dat lijkt misschien niet zo spannend maar Ali verteld dat
hij nog nooit eerder in Amersfoort was geweest en al helemaal niet
zelf met de bus!
Hoe zie jij de toekomst?
Ali woont nog steeds thuis en hij hoopt dat hij binnenkort op zichzelf kan gaan wonen. Hij heeft de eerste gesprekken al gehad en
waarschijnlijk kan hij met behulp van stichting Mee binnenkort onder begeleiding zelfstandig wonen. Wat Ali lastig blijft vinden is veranderingen of moeilijke administratieve dingen, rekeningen betalen
en daarom zal hij een beetje ondersteund worden bij het zelfstandig
wonen.

ONGEMAK VAN DE DAG
Zo’n regendag als zondag
is zwaar, zwaar voor het
lichaam en zwaar voor de
geest. We zaten er doorheen en met name onze
dames van de planning
die een bijzonder zware
dag kende.
Zoals u kunt lezen was het zwaar, echt zwaar. Zo’n regendag brengt namelijk veel planningsissues met zich mee! Waar menig man de haren uit
het hoofd had getrokken bleven onze schatjes zo cool als Vanilla Ice in
een vriezer. Gehuld in pure schoonheid teren onze dushi’s op jarenlange
ervaring in het zeer uitdagende en dynamische vak dat planning heet.
En jeetje wat waren ze weer fantastisch! Met een overzicht waar de
almachtige U tegen zegt gingen onze zonnestraaltjes de strijd aan met
het planningsmonster. Ze kwamen, zagen en overwonnen, Veni Vidi Vici,
+1 en mucho lobi voor de steunpilaren van ons prachtige toernooi. Waar
de mannelijke commissieleden zich de hele dag al scheten latend voor de
Playstation hadden genesteld maakte onze Edelweisjes overuren en vanuit de grond van ons hart zeggen wij daarom: ‘Dames, enorm bedankt!!!!’
Maar zoals gezegd gaat zo’n dagje je niet in de koude kleren zitten en dan
is daar altijd iemand die het lichaam en geest in staat van pure Zen kan
brengen; onze huisfysio Rutger! Opgesteld in rijen van drie was het dringen om op de massagetafel van Rut te komen. Chantal heeft zich lekker
laten masseren, onze Bertha heeft zijn tere knie, schouder en oorlel laten
rechtzetten, Passie heeft het spit uit zijn kuit laten stralen, meerdere leden zijn behandeld voor RSI klachten voortkomend uit uren zuivere Playstation tijd en afsluitend heeft onze moeder overste Gea ‘Real G’ Tuhusula
alle knopen uit haar rug laten verwijderen.
Het was een druk dagje voor Rutger en het zal gaandeweg de week vordert alleen maar drukker worden. Dus heeft u last van uw rug, schouder
of been en wilt u daar niet voor boeten? Kom naar Rutger de Zoete!!

MEDISCHE HULP

Wat is je allergrootste droom?
Zonder twijfel zegt Ali: “ik hoop dat ik aan het werk kan komen en
dat mijn WAJONG uitkering kan stoppen.”

Ik ben Rutger de Zoete, dit jaar afgestudeerd
aan de opleiding Fysiotherapie en ik werk bij
Fysiotherapie Nieuwland.
Tijdens het ORT wil ik je gratis helpen met
je fysieke voorbereiding op de wedstrijd. Je
kunt bij mij terecht voor een massage (ook
na je wedstrijd), het aanleggen van een ondersteunende tape en adviezen. Samen zorgen we
ervoor dat je speelklaar bent!
Ik ben tijdens het hele toernooi aanwezig tussen 16.00 en 20.30,
behalve op dinsdag en vrijdag. Eventueel kun je me vooraf bellen
voor een afspraak op 06-24146515.

TOT OP HET ORT!!!
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Uitslagen Maandag 25 Juni
13:30 uur

HE3
HE4
HE4
HE5

Ruud van Gemert
Nick Peters
Maurits van der VelpenMartijn Mess
-

Tim van den Dijssel
Robbert Ooms
Paul Sintnicolaas
Carlo Schijven

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

15:00 uur

HE3
HE6

Brian van den Heuvel Calvin Isidora
-

Rick Oostveen
John Derks

6-1 6-3
6-0 6-0

16:30 uur

DE2
HE3
DE4

J. van Fraayenhoven Casper Gerth
Lisanne Huijzenveld -

Stephanie Oostveen
Nick Verkerk
Crista Subroto

6-3 6-2
6-2 4-6 6-1
6-1 6-4

16:45 uur

DE5
HE5
HE6

Odile Brakel
Jesse Gerritsen
Robert Subroto

-

Laura Heinen
6-2 6-4
Robbin van Beijnhem 6-3 3-6 7-6
Erik van de Wiel
6-0 6-4

18:00 uur

HE4
HE4
HE5

Pieter Joosten
Sebastiaan Flohr
Cristian Kleijweg

-

Rik Bronts
M. van Wezenbeek
Hidde Ooststroom

w.o.
6-1 6-1
6-4 6-2

18:15 uur

DE4
HE5
HD5

Kim Vrugteveen
Darco Cezveciyan
Vincent Burema
Nils van Putten

-

Vanessa Leigh
Brian Duijst
Michael Balvers
Roy Onkels

6-1 6-1
6-0 6-2
6-1 6-1

19:30 uur

HE2
HD3

Mark Riebel
Joeri Paters
Martijn Splinter
Susan Bosman

-

Erik Gorris
Ydo Bruinsma
Ruud van Gemert
Kiki Wendels

6-3 6-2
w.o.

DE4

6-2 6-0

19:45 uur

HE5
DE7 17+
HD7 17+

Andreas van de Groep Joke Vrij
Joost Bentvelsen
Pim Hutjens
-

David van Ark
Astrid Deen
Martin Leeuwis
Marco de Zoete

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

21:00 uur

DD3

Helma Leeuwen
Annemieke Veenma Matthijs van BruggenR. Lexmond KrechtingJeroen Meier
-

Kim Onwezen
Karin Stoopman
Joep de Bruin
Judith de Bock
Jeroen Ephraim

6-2 4-6 7-6

Celine Delhez
Aad Mess
Sander van Essen
Jaap Kries

M. van Gangelen
7-5 6-2
Steffan van Oostrom 6-2 3-1 opg.
Vincent van Dijk
6-2 2-6 6-4
Mike Vastenburg

HE4
GD7 17+
21:15 uur

DE4
HE7 17+
HD7 17+

-

6-1 6-4
6-1 6-1

Planning Dinsdag 26 Juni
12:00 uur

HD4

Joël van Ark
Less Goes

-

Stephan Gerritsen
Floyd Rosner

13:30 uur

HE2
HE3

Tim van den Dijssel
David Trampert

-

Casper Gerth
Rens Kok

15:00 uur

HE3

Martijn Splinter

-

Rick Oostveen

16:30 uur

DE2
HE4

Judith van Fraayenhoven
Cristian Kleijweg

-

Mirte de Bakker
Paul van der Oord

16:45 uur

HE3
HE4
GD6

Joël van Ark
Rik Bronts
Ed van Empelen
Patruschka Wolfsen

-

Nick Verkerk
Stephan Gerritsen
Irene van der Zouwen
Sven van Ledden

18:00 uur

DE3
HD5

Charlotte Tönjann
Joost Gille
Martijn Mess
Eugene Kepel
Tijmen Pollack

-

Marissa Niroj
Guido Janssen
Robert van de Wal
Paul van Eijden
Gert-Jan van de Vorsten

Marleen Gort
Nique van Ark
Anouk Delhez
Roy Onkels

-

Sophie van Wede
Felipe Wesbonk
Theo Iesberts
Saskia Klomp

HE6
HE6
18:15 uur

DE3
HE6
GD6

19:30 uur

HE2
DE3
HE5
DD6

Rolf Alblas
Crista Subroto
Laurens Deelstra
Betty Hakkert
Liesbeth Hendriks

-

Jeroen van den Hoek
Stephanie Oostveen
Olaf Kuyper
Sabine Elverding
Christel van Wee

19:45 uur

HE2
DD6

Mark van den Hoek
Esther Hommersom
Marije Piët
Dorien Groen
Sabine Holtewes

-

Robbert van de Hoef
Petra van Oostveen
Linda Snijders
Kirsten Bekkering
Betty Venhorst

Ydo Bruinsma
Jannick Kapnisakis
Ali Moghaddasian
Leo Nieuwenhuis
Natasja Masteling
Saskia Mess

-

Sjoerd Elzenga
Yellan Boendermaker
Freek Gille
Stephan Putman
Lida van Blijderveen
Katja Bongers

Menno Brakel
Cees van Duuren
Sander van Essen
Jaap Kries

-

Patrick van Houten
Peter Rietman
Leon Corba
Ton van den Brink

DD7 17+
21:00 uur

HE3
HE3
HD6
DD7 17+

21:15 uur

HE4
HE7 17+
HD7 17+

