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Wat een moeilijke keuze, eigenlijk is de hele dag eentje die u
niet wilt missen! Goede wedstrijden komen en gaan maar
een onvergetelijke feestavond
gaat de geschiedenisboeken in...
Afgezien van een onvergetelijke
feestavond wordt er ook getennist met de westrijd tussen Dennis Cockx en Mark Riebel om
1945u als het mooiste affiche.
In 2010 was deze wedstrijd de
finale in de HE3 en toen ging
Riebel aan de haal met de titel.
De spanning is om te snijden,
Riebel vs Cockx, be there!!!
De overige wedstrijden kunt u
lezen in ons dagblad en via onze
website openrandenbroek.nl

ORTWEET
Twitter: #ORT2012
Facebook: Open Randenbroek
@PascalTuhusula: We geven een
feestje morgen!!! #ORT2012
@RuudSchoordijk: Ik heb drie
broeken aan, dancemoves geoefend en klaar voor weer een
avondje schuren!!!!
@PilsvanNutten: Zometeen weer
naar het ORT kijken, nu nog ff
dingetjes doen voor het ORJT!
#drukkie
See more tweets about #drukkie
@TijguhvanTiel: heerluk met mun
Maltezur op de bank de herhaling
van Gooischu Vrouwuh kijkuh!

29 JUNI

ROCK ‘N ROLLAAAA!!!
De donderdag in het toernooi, traditioneel
één van de drukkere dagen, een dag waarop
toppers elkaar ontmoeten en het voor veel
deelnemers erop of eronder is! De naadzweet
bevorderende temperaturen zorgde ervoor
dat elke westrijd vooraf al als Spaans benauwd kon worden beschouwd. En die term
deed de dag eer aan, er werden namelijk een
aantal spannende potjes gespeeld!
Mathijs ‘okeeeee’ Hulster
is een echte allrounder,
naast zijn tenniscarriere
schrijft hij boeken, componeert hij muziek, geeft
hij Pilates lessen, organiseert de jaarlijkse EO jongerendag, begeleidt hij excurcies door de Hoge Veluwe, draait hij nachtdiensten
in Verzorgingshuis De Koperhorst en hij is ieder jaar
vaste deelnemer aan de step tocht tussen Barneveld en
Wageningen. En Mathijs is een sensitieve jongen met
een rijke fantasie, zo vinden we de volgende uitspraak
op zijn eigen website: “Uit mijn belevingswereld kwamen meestal fantastische verhalen voort met monsters
en ruimteschepen en een scala aan bovennatuurlijke
krachten.” Die bovennatuurlijke krachten heeft hij gisteren aangesproken. Want toen hij, nadat hij de afgelopen 4 dagen totaal onbereikbaar was voor de dames
van de planning en zijn dubbelpartner, ineens onder
zijn Hunebed vandaan kwam was hij onverslaanbaar.
In zijn potje tegen Robbert ‘wannabe Djoko‘ vd Hoef
bleek eens te meer dat de echte mannen op de zondagcompetitie van Randenbroek in de herenteams spelen en niet in de mixteams.....BEMM!! Echte mannen
houden namelijk niet van mixen, echte mannen spelen
geen supertiebreak in de 3e set, echte mannen slapen
uit op de zondag, echte mannen kijken niet naar damesenkels en echte mannen presteren op het ORT!!
De eerste vrouwelijke deelneemster die dit jaar een
wedstrijd met 6-bam 6-bam wist te winnen was Marissa ‘i made it!!’ Niroj in haar eerste ronde partij tegen
Charlie ‘m’n haar danst’ Tönjann. De eerste mentale
tik voor haar kwartfinale tegen Dunya ‘Figlarz’ Hagebeuk was daarmee uitgedeeld en dat was maar goed
ook. Van serieuze tikken op de tennisbaan was name-
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lijk van de kant van Marissa geen sprake. Zelfs
Kirsten Cockx-Bekkering
aait d’r kittens nog harder
dan dat Marissa haar ballen slaat. Dunya Figlarz
strafte in de eerste set
deze voorzichtige manier van spelen keihard af, het werd
6-1. ‘Doen Doen’ dacht na deze makkelijke setwinst dat
de ‘kitten al in het bakje was’ maar wist niet dat dit de
manier is waarop Marissa haar prooien stukje bij beetje
als een Anaconda wurgt. Het spel van Marissa was dan
niet spectaculair maar is de afgelopen jaren zeer effectief gebleken. Na haar winst vorig jaar in de DE4 en
haar imponerende uitslag in de eerste ronde leek Marissa
achter het stuur te zijn gaan zitten van haar eigen zegekar richting de eindstreep op zondag. Dunya leek niet
bij krachte om haar goede spel van de eerste set door
te zetten en kreeg simpelweg teveel tijd tot nadenken.
Voordat een gemiddelde rallybal Dunya had bereikt had
‘Doen Doen’ allang een avondje les kunnen geven op ‘t
Stort, een kopje koffie kunnen drinken bij oma Hagebeuk
en Schijven bij de Koperhorst en het liedje Black and Yellow drie keer achterstevoren kunnen rappen. Dit duurde
Dunya allemaal te lang, ze moest immers op tijd thuis
zijn omdat haar vriendje elke nacht pas om 4u ‘s nachts
uit Café Daantje komt strompelen. In de derde set bij 6-3
voor Marissa werd Dunya eindelijk uit haar lijden verlost.
Marissa won de wedstrijd en mag zich opmaken voor de
halve finale in de DE3.
Al het vrouwelijk schoon van
Randenbroek had zich al op
het bankje bij baan 5 verzameld. Het zou alleen een
kwestie van tijd zijn voordat
de diva’s van Blauwwit het
park zouden betreden. We hebben het natuurlijk over
Ruud ‘Hannie zullen we verstoppertje spelen?!’ Schoordijk en Tony ‘bling bling shoes’ vd Kieft. Ze speelden tegen
Marco de Zoete en Martin Leeuwis en eigenlijk konden
Ruud en Tony de wedstrijd gewoon niet verliezen. Tony
vloog namelijk over de baan heen, hij was echt niet te
houden. Maar wat bleek, Tony heeft gisteren nieuwe pattas gekocht bij Wim Jacquet. Gloednieuwe Babolatjes
weet u wel, van die dure. Maar Toon zou Toon niet zijn
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als hij niet gigantische korting zou bedingen. Als een Turkse verkoper op een
Bazaar in Alanya ging hij midden in de Wim Jacquet tekeer. Uiteindelijk
was het meneer Jacquet zelf die er bij moest komen en eieren voor z’n geld
koos door de schoenen maar gratiez weg te geven. Vervolgens versierde Tony
nog een paar blonde vrouwen, kocht hij bij de Kringloop winkel een Armani
shirtje, liet hij zijn borsthaar nog even trimmen bij de kapper, bezocht hij tot
slot nog even een Turks badhuis voordat hij met z’n Nike petje op zijn hoofd
op z’n Vespa sprong op weg naar hét Toernooi. Martin en Marco waren zo
overdonderd door al dat geweld dat er van een wedstrijd niet echt sprake
was. En zo staan Ruudie en Toon in de halve finale!
De spanning was overal te voelen toen Ed
‘hang ff m’n vlag recht’ van Empelen het park
betrad, zou dit zijn avond worden?! Praatclubjes, mental coaching, Emile Ratelband, Gerry
Sleen, Jeroen Reinders, alles werd uit de kast
getrokken om de negatieve spiraal waarin
onze Eddie zat te doorbreken. Met maar liefst 10 nederlagen op een rij
werd hij een beetje het Excelsior van de 6 categorie. Maar wat blijkt, het
echte medicijn blijkt gewoon een Blauwe te zijn! In een laatste wanhoopspoging om de weg omhoog in te slaan kwam Ed uit bij Theo ‘donderse bliksem’
Muys en dit bleek een gouden zet. De nuchterheid van Theo in combinatie
met de licht nerveuze Eddie zijn samen elke uitdaging de baas. Nadat Ed
het eerste matchpoint vakkundig verpruste door een smash in één lijn op het
voetbalveld van VVZA te slaan, gaf hij alles bij het 2e matchpoint. En na het
beslissende punt was het een onrustige avond op Facebook. Iedereen mag
weten dat Eddie terug is op het strijdtoneel!!

FIRST CLASS LOT
Tot en met vandaag 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.
U kunt uw loten kopen bij onze chefkok op het terras bij het etenskraampje en in de keet.
Gisteren vielen de dagprijzen op de winnende lotnummers: 82 voor 1
week gratiez sporten, zonnebank en personal trainer voor 2 personen,
dezelfde prijs gaat naar 322, de strandtas met handdoek gaat naar 192
en 132 en de Score and Chasin kledingbonnen van €40,- gaan naar 121,
160 en 110. Bent u de trotse bezitter van één van deze loten? Kom uw
prijs dan afhalen bij de keet!
Vanavond is natuurlijk DE GROTE LOTERIJ. In totaal zullen we 10
prijzenpakket verloten. En daarbij zijn we absoluut niet kinderachtig.
We hebben het hier over dikke, vette, enorme, gave, schitterende prijzen
ter waarde van honderden euro’s:
Hierbij alvast een voorproefje:
- vuurwerkpakketten
- auto radio’s
- navigatie systemen
- een foto shoot
- kledingbonnen
- diner arrangementen

PRIJZENJAGERS OPGELET
De hele week heeft u loten kunnen kopen om kans te maken op de
meest mooie prijzen die uw stoutste dromen te boven gaan. Dat een
deel van deze prijzen nog niet is opgehaald bevreemd ons daarom
enigszins!!
Wij doen hierbij een oproep aan alle prijzenjagers die hun prijzen nog
niet hebben opgehaald om dit alsnog te doen! Indien u dit vandaag voor
20:00 uur niet doet zullen wij de prijzen vanavond bij de Grand Loteria
op de feestavond alsnog verloten. Wij danken u dan uiteraard wel voor
uw financiële bijdrage, ook namens het First Class Café waar 1/3 van de
inkomsten aan worden overhandigd.
Hieronder nog even een opsomming van de lotnummers en prijzen die
nog niet zijn afgehaald bij de keet:

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

HUIS VAN
DE DAG

De Vergulde Pauw 6 te Amersfoort
Vraagprijs € 275.000,-- k.k.

Lotnummer		 Prijs
60, 165, 110 en 121
Kledingbonnen Score and Chasin 		
			twv 40,00

Ruime en zeer goed onderhouden eengezinswoning met 4 ruime slaapkamers, een fraai aangelegd zonnig dakterras en een luxe keuken en badkamer.

82 en 322		
			

De woning kenmerkt zich door zijn keurige onderhoud, heeft een leuke
ligging aan speelplein en ligt op korte afstand van winkelcentrum “Nieuwe
Hof”, scholen en uitvalswegen.

Week sporten met Personal Trainer en 		
Zonnebank verzorgd door Life City

122			Literair pakket
132 en 192		

Handdoek en moderne tas

216			Gelnagels
229			

Woonoppervlakte 120 m², inhoud 360 m³, perceeloppervlakte 147 m².
Moderne luxe keuken en badkamer.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

Mooie fles wijn
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VANAVOND FEESTAVOND!!!
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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 jullie allemaal om vanavond naar onze feestavond te
komen. Daarbij kunnen jullie bij
Raymond van Keken een aantal
consumptiebonnen ophalen. Daarnaast nodigen we alle Vrienden uit om aanstaande zondag 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!
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Graag tot vrijdag en zondag en nogmaals enorm bedankt voor
jullie steun!!

21:00 - 01.30

R!!

COCKTAILBA

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!!

DRESSCODE:

ROCK ‘N ROLL

W I S T U D AT. . . . .
*Trainert Rinuz tegenwoordig alleen nog maar les mag geven op baan 7
en 8. De buren van de vereniging hebben geklaagd over het stemgeluid
van Rinus. Het zoontje van de buren heeft nachtmerries over toversnoeren, spin is in, slice is nice, op tijd voorbereiden, door de tunnel en F-16.
* Vito zelfs naast de baan fout op fout op fout maakt. Gisteren besloot
onze medewerker van de maand bij het First Class Café om op het hoogtepunt van meerdere wedstrijden om 21:20 uur alle lichtmasten uit te
doen.
* Renee Iron Man er gisteren na 3 hele games achter kwam dat haar
bespanning kapot was.
* Christian Kleijweg een ware casanova is. Al sinds de start van het toernooi is er een warme band ontstaan tussen Bianca en Chris. Gisteren
vroeg Chris bij het verlaten van het park of Bianca voor het slapen gaan
toch nog even wilde bellen, gewoon omdat het kan!
* Toen Bianca’s manlief Kobus de berichten over deze affaire las was zijn
reactie voorspelbaar: “Als ie maar geld op het nachtkastje legt!”
* Lisanne ‘Jopie’ Muuse gis
* Rudie Schoordijk een groot lerend vermogen heeft, hij trekt nadat hij
zaterdagnacht in zijn kleren in bed was beland alvast zijn kleren uit als
hij bier drinkt. Mocht u een naakte man verdwaald over ons park zien
lopen, stuur hem dan naar alstublieft, met smeekbede van Hanneke zu
HAUSE!!!
* Frans ‘vijfhünderd bier’ van Ham het verschil niet ziet tussen Hoofdredacteur Bertha Nieuwland en eindredacteur Sandru Jansen..
* Onze huisclown, zanger, dorpsgek en teddybeer Ingmar ‘Eastiiide’ Kolbrink gisteren bij het helpen van zijn
grote voorbeeld, Jerry ‘Joekol’ Tuhusula
zich in zijn vinger heeft gesneden? Hij
vervolgens vroeg om directe medische
hulp en uiteindelijk met een geleende
tampon zijn oorlogswond heeft weten te
dichten...

VACATURE HOOFDSPONSOR
Aan het eind van dit ORT komt er een einde aan een zeer succesvolle samenwerking met Telman & Van Leeuwen Makelaars.
Hetty Telman en Anouk van Leeuwen hebben namelijk aangegeven te stoppen als hoofdsponsor.
Wij hebben dit makelaarskantoor de afgelopen 6 jaar leren kennen als zeer kundig,
gepassioneerd en enorm betrokken bij ons
toernooi. Ieder jaar hebben we gezamenlijk geprobeerd om er voor beide partijen
het maximale uit te halen. En regelmatig
wisten Anouk en Hetty ons daarbij te verbazen. Zo kwamen ze uit het niets met handdoeken en bidons als extra’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!
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Uitslagen Donderdag 28 Juni
13:30 uur

HE4
HE5

Sjoerd van As
Nique van Ark

15:00 uur

HE3
HD5

16:30 uur

David Trampert
Floyd Rosner

6-3 6-0
7-6 6-2

Robbert van de Hoef Ivar Gast
Derek Steeman
-

Mathijs Hulster
Jay Titaley
Jeroen van Wede

7-5 6-0
6-1 6-0

HE6

Nique van Ark

-

Paul Abrahamse

6-3 2-6 6-1

16:45 uur

HE3
DE4
HE4

Mark Riebel
Lisanne Bak
Cristian Kleijweg

-

David Trampert
Crista Subroto
M. van Wezenbeek

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

18:00 uur

DE3
DE4
HE4
HE6

Dunya Hagebeuk
S. van Loenhout
Max Joosten
Justin Pollack

-

Marissa Niroj
Karin Stoopman
Matthijs van Bruggen
Jin Hensen

1-6 6-2 7-5
7-6 6-4
6-1 6-1
6-4 6-3

18:15 uur

HE4
HD4

Nick Peters
Mathijs Hulster
Rutger de Zoete
Marc Vrolijk

-

Patrick van Houten
Bas Haverlag
Ruben de Rijcke
John Derks

6-7 6-3 6-0
6-2 6-3

Mark van den Hoek
Paul Sintnicolaas
Giulia Tiel
Dagmar van Putten
Vincent Burema

-

Ingmar van Dongen
Jesper Knoop
Renee Ijzerman
Jorike Kronenberg
Bart Bloembergen

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

HE7 17+
19:30 uur

HE3
HE4
DE5
GD5

-

6-1 6-2

19:45 uur

DE3
HE6
HD6

Lisa van Tiel
Calvin Isidora
Frans van Ham
Jose Matos

-

J. van Fraayenhoven 7-5 2-6 6-4
Erik van de Wiel
6-4 6-3
Peter van Gangelen 6-4 6-1
Marijn Pieters

21:00 uur

HE3
HE6
HD6

Ramon van der Ven
Leo Nieuwenhuis
Patrick Bleau
Raymond Buth
Tony van de Kieft
Ruud Schoordijk

-

Tim van den Dijssel
G.J. van de Vorsten
Henry Commandeur
Hans Huurdeman
Martin Leeuwis
Marco de Zoete

7-6 6-2
6-0 6-2
6-3 7-5

Ronan Spoor
Marco van Schaik
Jaap van der Vijver
Ronald Lijklema
Koos Venema
Jori Bakker
Gerrit van Houten

6-0 6-2
4-6 6-2 6-4

HD7 17+
21:15 uur

HE5
HD6
HD7 17+
GD7 17+

Dick Bemer
Ed van Empelen
Theo Muys
Donald van Daatselaar Alex Smink
Valerie Jehee
Erik Masteling
-

6-2 6-1

6-0 6-0
6-2 6-4

Planning Vrijdag 29 Juni
12:00 uur

HE3

Martijn Splinter

-

Tim van den Dijssel

13:30 uur

HE4

Cristian Kleijweg

-

Rutger de Zoete

15:00 uur

HE2
HE5
DE7 17+
HE7 17+

Robbert v/d Hoef
Carlo Schijven
Jennifer Woltjer
Tony v/d Kieft

-

Nick van Rosberg
Floyd Rosner
Wilske Topper
Stefan Kroon

16:30 uur

DE2
HD5

Stephanie Oostveen
Vincent Burema
Nils van Putten
Maria v/d Coterlet-HopmanGabrielle Rack
Patruschka Wolfsen
-

Mirte de Bakker
Jay Titaley
Jeroen van Wede
Isabella Haverlag
Esmee Alink
Judith Bruining

DE6
DD6
16:45 uur

HE3
HE5
HE7 17+

Ingmar van Dongen
Cristian Kleijweg
Tom Lensing

-

Sjoerd Elzenga
Brian Duijst
Ruud Schoordijk

18:00 uur

HD4

Joep de Bruin
Rodi Béthe
Jesse Abbay
Denise van Asch
Jordie Brouwer

-

Max Joosten
Paul Sintnicolaas
David van Ark
Esther Hommersom
Koen Emmens

Myrthe Mooi
Lida van Blijderveen
Katja Bongers

-

Marleen Gort
Lianne Alons
Angelique Rooij

HE5
GD6
18:15 uur

DE3
DD7 17+

19:30 uur

DE3
DE4
HE6

Judith van Fraayenhoven
Kiki Wendels
Darco Cezveciyan

-

Stephanie Oostveen
Ayla Rebel
Gert-Jan van de Vorsten

19:45 uur

HE2
HE5

Dennis Kockx
Jesse Gerritsen

-

Mark Riebel
Ronan Spoor

21:00 uur

HD2

Rolf Alblas
Erik Gorris
David van Ark
Max Joosten
Paul Sintnicolaas

-

Sander van Gelder
Dille Rikkert
Nick Peters
David Trampert
Stephan Gerritsen

Bart Bloembergen
Marco Bloembergen
Jonne Fluitsma
Berry Witte
Bart Borgman
Aliejanne Kaptein

-

Rutger Niewerth
Maarten Rijsenbrij
Calvin Bieckmann
Stefan Bieckmann
R. Lexmond-Krechting
Jeroen Meier

HE4
HE4
HE4
21:15 uur

HD5
HD5
GD7 17+

