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ONE
WATCH2 
Jaja, weer een Randenbroeks 
onderonsje op het programma 
vandaag. Robbert ‘mijn nieuwe 
pet zit vastgelijmd aan mijn 
hoofd’ van de Hoef moet het 
opnemen tegen Mathijs ‘je kan 
me bellen maar ik neem lekker 
niet op’  Hulster. Een interessant 
potje in de HE3 met maar een 
ticket voor de kwart finale.

De vrouw die volgend jaar in het 
eerste van Randenbroek komt 
spelen, Dunya ‘Black and Yel-
low’ Hagebeuk staat een taaie 
dobber te wachten. Zij mag na-
melijk proberen de bal één keer 
meer terug te slaan dan Marissa 
‘Traffic Jamm’ Niroj. And good 
luck with that Doen Doen.

O R T W E E T

De oogleden gaan hangen, de rode plekjes ko-
men in het gezicht, shirtjes gaan wat ruiken, 
relaties komen onder hoogspanning, jaja we 
zitten halverwege de week....en och wat heb-
ben we zin in vrijdagavond!

Het talent, de toekomst, 
de persoonlijkheid, de 
verrassing, vriendje van 
Pris ‘lekker broodje kro-
ket kanen’ van Korlaar en 
Randenbroeks trots Ing-
mar ‘Hey, wil je nog een 

biertje??’ van Dongen maakte gisteren zijn opwachting 
in de HE3. Waar menig man en voornamelijk de trai-
ners van Randenbroek 5 jaar geleden geen stuiver voor 
deze jongen gaven ontwikkelt ‘Dingdong’ zich in de 
vaart van Usain Bolt on XTC. En dan te bedenken dat 
Ingmar 5 jaar geleden een reputatie had van straat-
schoffie, net twee turven hoog, bling bling in de oortjes 
en door zijn lengte en opgewonden tienerhormoontjes 
alleen maar onder de rokjes van de dames keek. In-
gmar nam het op tegen de man die deze week geen 
minuut van ons park heeft geweken maar het presteert 
om bij zijn eigen wedstrijden keer op keer te laat te 
komen. We hebben het hier over de Playboy van TV 
‘t Stort, Jonah Gerth. De wedstrijd zelf leek na een 
6-1 stand in de eerste set in het voordeel van ‘De Toe-
komst’ af te stevenen op een saaie 6-tik 6-bam maar 
Jonah herpakte zich en een tiebreak moest de beslis-
sing brengen. Met 9-7 in het voordeel van Ingmar trok 
hij alsnog aan het langste eind. 

Iedereen heeft wel zo’n moment in zijn of haar leven 
waarbij sommige dingen even niet werken. Je Ipod 
gaat kapot, je verliest continu met Fifa 2012, de vrou-
wen kijken niet meer naar je, je haar zit niet en je 
backhand is al tijden op vakantie. Onze grote vriend 
Vito ‘Wibi’ Vrugteveen zit even in zo’n fase. Het recept  
om in zo’n fase te komen is simpel: je leeft op Energy 
drinks en soepstengels, parkeert auto’s voor de kost, 
rijdt deze auto’s vervolgens in de prak en je neemt de 
naam ‘Don Vito’ aan. Voor zijn wedstrijd tegen David 
Trampert bleek dit wederom voedselvergiftiging. Hij 
verloor met 6-bam 6-bam en verliet zo door de achter-
deur ons toernooi.

De prijs voor het meest kittige duo van 
het toernooi gaat toch wel naar Martha 
‘el loteria’ van Empelen en Jerry ‘rustig 
neger’ Tuhusula. Ze speelden gisteren 
tegen Hans van Beek & Astrid van Ha-
mersveld. Monsieur chef kok Tuhusula 
was ooit de Ron Zwerver van het mili-
taire volleybal team. 55 jaar later, 40 kilo’s extra, 4 tinten 
zwarter weet hij de volleybal sport tot in de finesse te in-
tegreren in zijn tennisspel. Met heuze sprongservices, set 
ups, blokken aan het net en duiken op iedere bal brengt 
hij menig tegenstander tot wanhoop. Zo ook gisteren in 
een adembenemende pot volleytennis! Martha speelde 
als volmaakte libero en Jewwy was keer op keer dodelijk 
aan het net. Een volmaakt duo zou je zeggen, is het ge-
noeg om de titel op te eisen in de GD 7?!

Ja er zijn zo van die wedstrijden waar 
wij als redactie al sinds het uitkomen 
van de schema’s naar uitkijken. In het 
bijzonder naar de wedstrijd tussen 
Lisa ‘Tijguhtje’ van Tiel en Lisanne 
‘Jopie’ Muuse. Als je ze voor het eerst 

ziet dan lijken ze zo uit een Page reclame gelopen te 
zijn. Met die mooie grote kijkers zijn ze gewoon om op te 
eten. Lisa kwam vorig jaar als debuterend moppie van de 
week met een schitterend luipaard om haar nek, gouduh 
knoppen in de oruh en een Maltees Leeuwtje in de tas 
zich melden bij de keet, tja de naam tijguh was toen snel 
geboren. Met Lisanne gaan we een hele tijd terug. Als 
9-jarig meisje speelde ze hier in de DE3 al de pannen van 
het dak. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en nog steeds 
is Muse een vrolijke vlinder op de baan. Voor haar wed-
strijd was ze nog lekker bloemetjes aan het plukken in 
het Schothorsterbos en gravelkorrels aan het tellen in het 
tennishok. Maar op het moment dat beide dames op de 
tennisbaan staan en het gaat om de punten dan gaat er 
een knop om. De lieve ogen worden vuurrode ballen, de 
schattige lach verandert in een ijskoude blik en de lieve 
woorden maken plaats voor ordinaire straattaal. Nee als 
het om het eggie gaat dan is er niks schattig aan. Dan zijn 
het 2 jagers die maar 1 doel voor ogen hebben, de totale 
vernietiging van de muts aan de overkant van het net. En 
dus ontspon zich gisteren een bitch fight op baan 1 waar 
het publiek vol verwondering naar keek. Uiteindelijk was 
het oerinstinct van El Tigre te machtig voor The Muse! 
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WE’RE ROCKING NON STOP!!

Twitter: #ORT2012
Facebook: Open Randenbroek

@NilsvanPutten: Bardienstje 
loopt op z’n einde, wel weer wat 
mooie partijtjes gezien en wat ge-
zellige mensjes aan de bar gehad 
#XD #NICE #ORT 2012

@Yellan1410: Op naar het ORT 
voor een lekker potje campingten-
nis met m’n Little Princess

@IngmarvanDongen: Wedstrijd 
om 16.45u op het leukste toernooi 
#ORT2012

Likes foto Rock ‘n Roll ORT Boys 
vs ORT Girls  56 om 19
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HUIS VAN 
DE DAG
Zeepkruid 32 te Amersfoort
Vraagprijs € 395.000,-- k.k.

In een kindvriendelijke omgeving gelegen royale, charmante en uitste-
kend onderhouden 2-onder 1 kap woning met ruime garage, diverse 
parkeermogelijkheden op eigen terrein en een heerlijk zonnige, mooi 
aangelegde tuin op het zuiden. De woning is gelegen in een leuke en 
rustige straat in de kindvriendelijke wijk Nieuwland. Op korte afstand 
van scholen, winkels en openbaar vervoer.woonoppervlakte 140 m². 
Badkamer en toilet vernieuwd in 2009. Moderne luxe keuken (2006). 
Zonnige tuin op het zuiden.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

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.

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 etens-
kraampje en in de keet.

Gisteren vielen de dagprijzen op de winnende lotnummers: 122 voor 
het literair pakket, 10 voor het Bob de Bouwer pakket, 165 voor de kle-
dingbonnen en 11 voor de Polaroid zonnebril!! Bent u de trotse bezitter 
van één van deze loten? Kom uw prijs dan afhalen bij de keet!

Gezien de enorme hoeveelheid aan prachtige cadeau’s, zijn wij genood-
zaakt 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:   Mogelijke gemaakt door:
*  4 x 1 week sporten + Life City 
   massage + zonnebank
   
* 2 x strandtas + handdoek     La Vie en Rose
 
* 3 x €40,- Kledingbonnen Score and Chasin

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

F I R S T  C L A S S  L O T

Patrick is 18 jaar en woont in Amersfoort. “Ik woon bij mijn 
ouders.  Ik hou van stappen en uitgaan.”

Patrick heeft het Prisma college gedaan, maar hij heeft daar 
zijn diploma niet kunnen halen omdat hij niet zo goed kan 
leren,  “Rekenen kan ik gewoon echt niet!!!”

Mijn moeder zag de opleiding en de mogelijkheden bij First 
Class en toen ben ik daar op gesprek gegaan.

Het is heel gezellig bij First Class. Leuke collega’s. De oplei-
ding daar is niet moeilijk omdat je meer hulp en aandacht 
krijgt.

“Ik vind het hier heel gezellig, veel mensen en een leuk sfeer-
tje. Ik was eerst niet ingepland maar toen heb ik het nog een 
keer gevraagd en gezegd dat ik echt heel graag mee wil naar 
het Open Randenbroek toernooi……, en nou ben ik hier!!!”

Wat is je grootste droom? “Ik hoop dat ik later kan werken 
in de bediening.”

Patrick houdt ook heel erg 
van spannende en ondeugende 
dingen maar die deelt hij liever 
niet met ons, eigenlijk komt hij 
heel braaf over!!!

AAN TAFEL BIJ 

HET FIRST CLASS CAFE

Chef Tuhusula was zijn hamburgers aan het pre-
pareren, het vet ging aan en de geur van gebak-
ken uitjes ging als eau de cologne van Gucci over 
het park. Wij wisten dat het slechts een kwestie 
van tijd was voordat de gebroeders Bart ‘Adje’ 
en Marco ‘is de saus gratiezz?!‘ Bloembergen 

ons park zouden betreden. Zij moesten het namelijk in de HD5 opnemen 
tegen een alltime angstgegner van ‘Adje’, Sander de Moel en Jeroen wijker. 
De laatste vijf ontmoetingen werden allen in het voordeel van Sander beslist. 
Voordat ze de baan opgingen werd er eerst uitgebreid getafeld. Als amuse 
ging er een broodje hamburger de vette pensjes in, het hoofdgerecht was een 
patatje dubbel met en als desert een frikandelletje xxl met extra curry. Een 
koningsmaaltje die garant moest staan voor de winst. De eerste set werd 
gewonnen door het koppel De Moel/Wijker en het had er alle schijn van dat 
Bart en Bloemie voor de zesde keer het spit zouden delven. Maar op zijn 
Duits kwamen de gebroeders Flowermountains terug. Steentje voor steentje 
werd de Berlijnse muur van het duo De Moel/Wijker gesloopt. Volgens de 
Bloemies was het tijd om hun tegenstanders terug te sturen naar het tijdperk 
DDR waar vrouwen nog okselhaar hadden en kogelstoten nog als sexy werd 
beschouwd. Woord bij de daad, de gebroeders Zonnebloem slachten hun op-
ponenten in de derde set en mogen zich opmaken voor de volgende ronde. 
Wij wensen de brothers Flower Power veel succes in de volgende ronde, hup 
jongens, hup hup!!
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*Onze Playboy Gerard tegenwoordig gebruik maakt van de main entran-
ce methodiek om vrouwen te versieren. Toen hij Bon Bon Riechers mocht 
escorteren naar de baan was zijn allereerste vraag: “Hee lekkere Bon, 
wanneer gaan we trouwen?!” Bonnie reageerde zeer direct: “Als ik weer 
in mijn jurk pas Geertje...”
* Dezelfde Bonnie gisteren vertelde dat ze alle ORT dagbladen van toen 
ze 13 was nog steeds heeft bewaard. Toen stond ze er nog zo lekker vaak 
in....nou Bon hierbij weer een bewaar exemplaar!
* We het all-inclusive concept voor ons prinsesje Sjoerd ‘ik word hier niet 
zo vrolijk van’ Elzenga dit jaar hebben uitgebreid. We hebben hem in het 
verleden al naar de baan gebracht in een Smart, we hebben de kwaliteit 
van de banen, de ballen, het hek, het licht, het bier en de zon al verbeterd 
maar dit jaar hebben we weer iets nieuws gevonden. Hij staat namelijk 
zonder te spelen gewoon in de halve finale. In de eerste ronde gaf Ydo 
Bruinsma Engelbert von Bevervoorde een walkover omdat hij een bad 
hair day had, gisteren was het Bert ‘100 keer’ van Wede die al ziek werd 
van de gedachte om tegen Sjoerd te spelen. 
* Wij Gea willen bedanken voor de Chips, Rick Oostveen voor de koeken 
en Jerry voor de taart...
* Het spreekwoord: “van ruilen komt huilen” gisteren weer zeer van toe-
passing was. Hansie Vrugteveen wilde profiteren van de eeuwige mazzel 
van Aart ‘B.A. Baracus’ Hagebeuk en ruilde dus zijn lootjes voor die van 
Aart.....tja en laat nou net de prijs op de oude loten van Hans gevallen 
zijn.
* Casper Gerth niet kan wachten totdat Randenbroek de beschikking 
heeft over een minibaan. De beste knul ziet alleen maar voordelen: je 
hoeft minder te lopen, met een dikke arm sla je bal eenvoudiger toch over 
het net en het is vele malen makkelijker om je tegenstander te raken!!
* Rick Oostveen gisteren na een Amber-alert weer gevonden is. Hij had 
dinsdag zonder iets te zeggen het park verlaten, dus we begonnen ons 
al druk te maken. Uiteindelijk is hij gevonden in de caravan die Yellan 
Boendermaker op onze parkeerplaats had laten staan.
* Sommige commissieleden al voor het toernooi zichtbaar moeite hebben 

W I S T  U  D AT. . . . .

Aan het eind van dit ORT komt er een einde aan een zeer suc-
cesvolle samenwerking met Telman & Van Leeuwen Makelaars. 
Hetty Telman en Anouk van Leeuwen hebben namelijk aangege-
ven te stoppen als hoofdsponsor. 

Wij hebben dit makelaarskantoor de afge-
lopen 6 jaar leren kennen als zeer kundig, 
gepassioneerd en enorm betrokken bij ons 
toernooi. Ieder jaar hebben we gezamen-
lijk geprobeerd om er voor beide partijen 
het maximale uit te halen. En regelmatig 
wisten Anouk en Hetty ons daarbij te ver-

bazen. Zo kwamen ze uit het niets met handdoeken en bidons als ex-
tra’tje voor de deelnemers. Daarnaast zijn ze ieder jaar bijna dagelijks 
op ons toernooi geweest, welke andere hoofdsponsor doet dat?

Vanzelfsprekend vinden we het dan ook enorm jammer dat Anouk en 
Hetty er voor gekozen hebben om de samenwerking te beëindigen. We 
hopen dan ook dat ze in een andere vorm bij ons toernooi betrokken 
willen blijven!

Dit betekent natuurlijk wel dat wij als commissie op zoek zijn naar 
een nieuwe hoofdsponsor. Willen we namelijk volgend jaar ons toernooi 
op dezelfde manier blijven voortzetten dan is zo’n sponsor essentieel. 
Daarom doen we een beroep op u allemaal!! 

Kent u een bedrijf dat past bij ons toernooi en dat ons zou willen helpen 
om uniek in de regio te blijven, laat het ons dan weten! 

VACATURE HOOFDSPONSOR 

Maar liefst 40 mensen die zich ‘Vriend van het ORT 2012’ 
mogen noemen. Al deze mensen helpen ons om leuke dingen 
te blijven doen voor spelers en toeschouwers.

Om deze Vrienden te bedanken 
vragen we ze allemaal om aan-
staande vrijdag naar onze feest-
avond te komen. Daarbij kunnen 
jullie bij Raymond van Keken een 
aantal consumptiebonnen opha-

len. Daarnaast nodigen we alle Vrienden uit om aanstaande zon-
dag om 11.30 op het park te zijn. Gezamenlijk zullen we dan 
een kop koffie drinken en een stuk taart eten. Vervolgens kunt u 
natuurlijk genieten van alle spectaculaire finales!

Graag tot vrijdag en zondag en nogmaals enorm bedankt voor 
jullie steun!!

P.S. Het is nog steeds mogelijk om ook Vriend van het ORT 2012 
te worden! Mocht u interesse hebben, loop dan snel even langs 
de keet!!

V R I E N D E N  VA N  H E T  O R T met de optelsom 4+1 = ... Vandaar dat het bord van Baan 6 doodleuk bij 
baan 5 hangt....heel goed jongens!
* Rectificatie: G(e)tank is de vader van G(e)tuut en die is weer de vader 
van de Tank!! En Getank komt uit Limburg en Getuut uit het Soesterquar-
tier!! Jaja, u snap het nog?!
* Giulia van Tiel, zus van tijgurtje Lisa, voordat ze haar 1ste wedstrijd 
heeft gespeeld al de grote winnaar van ons toernooi is?! Afgelopen jaar is 
ze namelijk 26 kilo afgevallen. Dat is pas een overwinning!! Volgens The 
Muse is Guilia nu “vet” snel!!
* Berry Witte zo verliefd is op zijn Marit dat hij zelfs haar onderbroek als 
t-shirt gebruikt en daarin zijn wedstrijden afwerkt...
* Commissielid Jesse ‘Casa Rosso’ zijn moeder en First Lady van Blauwwit  
in zijn telefoon heeft staan als ‘Schoonmaakster’...
* Wij Cristian Kleijweg zoveel bellen dat hij ons nummer in zijn telefoon 
heeft opgeslagen onder ‘Bianca’. Hij verliefd is op haar stem (?) maar ‘s 
middags om 16u al dacht dat ze een borreltje op had...   
* Het duo Masteling / Masteling er werkelijk alles aan doet om in dit dag-
blad te komen. In 3 tiebreaks zorgden ze er voor dat de commissie uitein-
delijk pas ver na middagnacht kon genieten van de welverdiende rust!! En 
dan ook nog verliezen, bedankt schatjes!!
* Het voor ons inmiddels wel duidelijk was dat ze in het aangrenzende dorp 
Highlands wat achter lopen op de rest van Nederland. Maar gisteren werd 
duidelijk dat dit opgelopen is tot een 
aantal eeuwen. Joël ‘lijn is uit’ van Ark 
probeerde gisteren zijn vervoersmiddel 
nog uit het zicht te plaatsen, maar dat 
mocht niet baten. Joël luister ouwe, wil 
je voor je 65 nog een leuke meid scoren 
dan moet dat paard en wagen gedrag 
er echt uit!!
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PARTY LIKE A ROCKSTAR!
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29-06-2012
21:00 - 01.30

COCKTAILBAR!!

DRESSCODE: ROCK ‘N ROLL



 
Uitslagen Woensdag 27 Juni 

 
 
 
15:00 uur DE4  Anne van Pelt  - Karin Stoopman 7-6 6-3 
  HE5  Cristian Kleijweg - Laurens Deelstra 6-1 6-0 
 
16:30 uur DE5  Anouk van Gangelen - Sophie Horst  6-0 6-2 
  HE6  Erik van de Wiel - Bart Adegeest  6-4 6-3 
 
16:45 uur HE3  Jonah Gerth  - Ingmar van Dongen 6-1 7-6 
  HE4  Vito Vrugteveen - David Trampert 6-0 6-0 
 
18:00 uur DE2  Elleke Brolman - Stephanie Oostveen 6-4 6-3 
  HE3  Joël van Ark  - Yellan Boendermaker 6-1 2-6 6-2 
  DE4  Bonnie Riechers - Lisanne Bak  6-4 6-0 
  DE6  M. v/d Coterlet-Hopman- Denise van Asch 6-3 6-3 
 
18:15 uur DE4  Kim Vrugteveen - Marloes van Gangelen 6-2 7-6 
  HE5  Brian Duijst  - Hans Groen  7-5 6-1 
  HE5  Robbert Ooms  - Jesse Abbay  6-0 4-6 6-3 
 
19:30 uur DE3  Lisa van Tiel  - Lisanne Muuse  3-6 6-4 6-2 
  HE3  Bert van Wede  - Sjoerd Elzenga w.o. 
  HE4  Rutger de Zoete - Rodi Béthe  6-3 6-2 
  GD7 17+ Martha van Empelen - Hans van Beek  6-4 7-6 
    Jerry Tuhusula - A. van Hamersveld 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



19:45 uur HD5  Jonne Fluitsma - George Hey  5-7 6-4 6-3 
    Berry Witte  - Rogier Plijnaar 
  HE6  Justin Pollack  - Eugene Kepel  6-0 6-1 
  HD6  Erik Alink  - Marco van Schaik 7-6 6-0 
    Peter Rietman  - Jaap van der Vijver 
 
21:00 uur GD3  Charlotte Tönjann - Yvette Hamming 6-2 7-6 
    Yellan Boendemaker - Matthijs van Bruggen 
  HD5  Sander de Moel - Bart Bloembergen 4-6 6-3 6-4 
    Jeroen Wijker  - Marco Bloembergen 
  GD5  Sander Brouwer - Roland Meijer  w.o. 
    Ellen Does  - Inge Pelt 
  DD7 17+ Debbie Huurdeman - Jeanette Dieters 6-3 4-6 6-3 
    Yvonne Keyzer  - Marina Zijderveld 
 
21:15 uur HE2  Dennis Kockx  - Tim van den Dijssel 6-2 6-2 
  GD5  Marjolie van Essen - M. ’t Lam-Linschoten w.o. 
    Maarten Belgers - Sjoerd Veenma 
  GD7 17+ Monique Masteling - Mark Kragting 
    Andre Masteling - A. van Loo-Punt 6-7 7-6 7-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Planning Donderdag 28 Juni 

 
 
 
13:30 uur HE4  Sjoerd van As   - David Trampert 
  HE5  Nique van Ark  - Floyd Rosner 
 
15:00 uur HE3  Robbert van de Hoef  - Mathijs Hulster 
  HD5  Ivar Gast   - Jay Titaley 
    Derek Steeman  - Jeroen van Wede 
 
16:30 uur HE6  Nique van Ark  - Paul Abrahamse 
 
16:45 uur HE3  Mark Riebel   - David Trampert 
  DE4  Lisanne Bak   - Crista Subroto 
  HE4  Cristian Kleijweg  - Maarten van Wezenbeek 
 
18:00 uur DE3  Dunya Hagebeuk  - Marissa Niroj 
  DE4  Sanuelya van Loenhout - Karin Stoopman 
  HE4  Max Joosten   - Matthijs van Bruggen 
  HE6  Justin Pollack   - Jin Hensen 
 
18:15 uur HE4  Nick Peters   - Patrick van Houten 
  HD4  Mathijs Hulster  - Bas Haverlag 
    Rutger de Zoete  - Ruben de Rijcke 
  HE7 17+ Marc Vrolijk   - John Derks 
 
19:30 uur HE3  Mark van den Hoek  - Ingmar van Dongen 
  HE4  Paul Sintnicolaas  - Jesper Knoop 
  DE5  Giulia Tiel   - Renee Ijzerman 
  GD5  Dagmar van Putten  - Jorike Kronenberg 
    Vincent Burema  - Bart Bloembergen 
 
 
 
 
 
 
 



 
19:45 uur DE3  Lisa van Tiel   - Judith van Fraayenhoven 
  HE6  Calvin Isidora  - Erik van de Wiel 
  HD6  Frans van Ham  - Peter van Gangelen 
    Jose Matos   - Marijn Pieters 
 
21:00 uur HE3  Ramon van der Ven  - Tim van den Dijssel 
  HE6  Leo Nieuwenhuis  - Gert-Jan van de Vorsten 
  HD6  Patrick Bleau   - Henry Commandeur 
    Raymond Buth  - Hans Huurdeman 
  HD7 17+ Tony van de Kieft  - Martin Leeuwis 
    Ruud Schoordijk  - Marco de Zoete 
 
21:15 uur HE5  Dick Bemer   - Ronan Spoor 
  HD6  Ed van Empelen  - Marco van Schaik 
    Theo Muys   - Jaap van der Vijver 
  HD7 17+ Donald van Daatselaar - Ronald Lijklema 
    Alex Smink   - Koos Venema 
  GD7 17+ Valerie Jehee   - Jori Bakker 
    Erik Masteling  - Gerrit van Houten 
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