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In deze One2Watch willen we
namens de rest van de commissie, onze waardering uitspreken
voor de redactie van dit dagblad.
De afgelopen 8 dagen hebben zij
alle trouwe lezers van het dagblad voorzien van mooie, spannende, satirische, emotionele en
vooral humoristische verhalen.
Het schrijven van dit dagblad
is niet zomaar iets. Er wordt
inspiratie, motivatie, creativiteit en uithoudingsvermogen
gevraagd om dit voor elkaar te
krijgen. Diep respect voor onze
Robert en Sander, voor al jullie
werk deze week. Jullie verdienen het om op de laatste dag
van het toernooi de ‘One2Watch’
te zijn. Keep up the good work,
jullie zijn onze toppietijgahs en
‘lions in the morning sun, hey
hey hey’!!!

ORTWEET
Twitter: #ORT2012
Facebook: Open Randenbroek
@WillAndThePeople: Big up for
our massive fans from @openrandenbroek. We’ve heard you guys,
rocking our Lion In The Morning
Sun. #ort2012
@BertVrugteveen: Zal ik de lampen op baan 1 & 2 weer uitzetten?
#lampie #familyfirst #ort2012
@VitoVrugteveen: Kunnen die
lampen op baan 1 uit, ik kan niet
slapen!!

01 JULI

THE FIN AL CO UN TD OWN ! !
Wat hebben wij van jullie allemaal genoten! Alle
reacties de afgelopen week zijn voor ons dé reden
om door te gaan met het organiseren van dit toernooi. Vandaag hopen we samen met jullie er weer
een top dag van te maken, zowel op als naast de
baan. Veel plezier daarbij en tot volgend jaar!!
In de 1/2 finale HE7 wist onze
Rudie ‘ik sta al op m’n kop met
0% op’ Schoordijk er gisteren
niet in te slagen om zich te
plaatsen voor de eindstrijd in
dit koningsnummer. Hij speelde
tegen John Derks, die al dagen
aanspraak maakt op de outfit
van de dag prijs. Deze dappere
dodo is afkomstig van de Bergh
en dus moeten sokken, schoenen, shirt, broekje, string, zweetband, en bandana van
hetzelfde merk zijn. In zijn geval is dat natuurlijk Nike.
Maar beste John, als je hier voor kiest dan moet je
het wel tot in de perfectie uitvoeren. En als je dan je
bandana ondersteboven op hebt, krijg je de lachers op
je hand!! Ruudie kon John in ieder geval niet ondersteboven spelen, het werd 7-5 6-3. In de finale treft
John onze huis, tuin en keuken onderhandelaar Tony
‘the man kisser’ vd Kieft. Deze gigant heeft sinds dat
hij op z’n bling bling patta’s loopt geen wedstrijd meer
verloren. Eens kijken of hij die winning streak kan volhouden.
Zonder onze objectiviteit uit
het oog te verliezen hebben
we een droomfinale in de HE2.
Dennis ‘He’j het verstaand in’n
tuk zit’n ofzo?’ Kockx tegen
Jeroen ‘the bold and the beautiful’ vd Hoek. Dit zijn
van die mannen waar je er wel 30 van in een klas wilt
hebben, die je iedere morgen wel naast je in bed wilt
vinden, waar je graag een keer mee wilt knikkeren /
hoelahoepen / touwtjespringen / koekhappen. Wat is
dan het probleem horen wij u denken. Nou dat zullen
wij u even haarfijn uitleggen: BEIDE MANNEN SPELEN BIJ ALTA!! En het lullige is, ze worden gedwongen om daar te spelen, en zo is het!! Want iemand met
het volle verstand verzint toch niet om op die Bergh
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tegen een bal te gaan slaan?! Door wie worden ze gedwongen, vraagt u zich af? Door hun vrouwen! Die vinden
het maar al te mooi om te paraderen tussen de Porsches
en de Jag’s en te praten met hersenchirurgen en paardendokters. Maar gelukkig mogen wij ze deze week even
lenen, eindelijk kunnen de mannen spelen waar ze willen
spelen, bij Randenbroek op baan 1. Met ballenkinderen,
scheidsrechter, schitterend weer en een vol terras. Zorg
dat u er bij bent, want wij hebben hét!!
Maar ook in de DE2 is het Showtime!! Elleke Brölman speelt tegen
Mirte de Bakker. Wij verwachten
het volgende spelverloop: de eerste
3 games zullen bestaan uit gevloek,
getier en gemekker. Op de ballen, de
banen, het geluid vanuit het VIP dorp, de scheten van Jerry, de kuiten van Pimmie “G(e)Tuut ELT Groetjes vader
van de Tank” Schijven, de flitser van Bertje Vrugteveen,
het pak rammel van Aart Hagebeuk en het schrille gekug
van Joelia Toehoesoela. Vervolgens zullen de volgende 6
games zich kenmerken door soejangs, hekhands en dwars
door het geluid ballen. Als dit achter de rug is wordt het
spannend en komt kapitein Ed ‘Chef Maanbal’ van Empelen met de gouden tip: “Het gaat niet om de hoogte,
maar om de diepte”....dit zal gepaard gaan met een hoop
gehijg en gekreun alvorens één van de twee moppies de
gigantische beker boven het hoofd mag houden...Duidelijk een gevalletje, daar moet u bij geweest zijn!
De HD3 is dit jaar een bijzonder vreemd schema. Zonder
dat er 1 bal geslagen was in het schema, werden er WO’s
gegeven, er werd aan partnerruil gedaan en er werd een
onderzoek gedaan naar matchfixing. De ontmoeting in de
kwartfinale was, direct een halve finale omdat er vooraf
al een WO gegeven was door het als eerste geplaatste
duo, twee voormalige commissieleden, de Bert en Ernie
van de Lage Landen, Party Animal & Popeye, we hebben
het natuurlijk over Sebastiaan Burgstede en Paul Albers.
Maar we hadden het dus over de kwartfinale. Na een dagenlange zoektocht wist Rick Oostveen erin te slagen om
Mark Justin Bieber Buitenkamp aan zijn zijde te vinden
dit toernooi. De tegenstanders van deze middag waren
de oer-Stortenaren Jownah Gertje en Frenkie Raymond
Verheijen. In een gelijkopgaande strijd, dat veel weg had
van een damesdubbel uit 1974, moest een derde set de
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beslissing geven. Bieber Buitenkamp die in elke
dubbel op links wordt geplakt, omdat hij alleen een
backhand heeft, kreeg maar liefst 5 matchpoints.
U leest het echt, hij kreeg 5 matchpoints. Het 1e
matchpoint verprutste hij omdat een paparazzi fotograaf in zijn ogen flitste. Het 2e matchpoint verprutste hij door een volley onder het net door te slaan. Wie heeft hem dat
geleerd? Het 3e matchpoint verprutste hij door een backhand via de bomen,
het hok, de keet, om het clubhuis heen, uit te slaan. Bij het 4e matchpoint
moest hij handtekeningen uitdelen. Bij het 5e matchpoint wilde hij liever niet
meer spelen, omdat de tranen van verdriet, zijn zicht op de bal ontnam. Als je
zoveel sterallures hebt om 0 van de 5 matchpoints te benutten, dan verdien
je het om te verliezen. En zo geschiedde, want Frenkie en Jownah behaalden
de felbegeerde finaleplaats. Ze spelen daarin tegen Bert van Wede en Lex
Meijer, die dit toernooi nog geen game verloren, ze wonnen er trouwens ook
nog geen één!
Het verwende gedrag van onze Gooische welpjes
waait langzaam over naar de over de algemeen zo
nuchtere keientrekkers. Na een eclatante overwinning, vergat de commissie even een baantje te slepen voor Marije Piet. We hadden toch al gezegd dat
we moe waren!?! Bij het doorgeven van de uitslag
werd ons dit niet in dank afgenomen. Ze zette een
blik op, die vergelijkbaar is met die van een Koreaanse dictator. De Dunlop
ballen werden door de keet gesmeten. Een rode No Fear pet (haar handelsmerk) werd op de grond gesmeten en vertrapt, want wat dachten wij als
commissie wel niet. Hoe halen we het in onze koppies om niet voor haar te
slepen? Onze excuses Marije. Volgend jaar schrijven wij je in, we betalen je
inschrijfgeld, voor je wedstrijd word je opgehaald met een helikopter, we
strijken je kleren, we strikken je veters, we zetten je pet op, we brengen je
naar de baan, we slepen twee keer voor je en brengen je veilig thuis. Het mag
je aan niets ontbreken natuurlijk...
Joël, David en Nique: de gebroeders Van Ark. Allen
grootgebracht in een schuur en leren tennissen met
een hooivork en paardendrollen. Dat deze aparte manier van tennisles de boerenpummels geen windeieren
heeft gelegd is inmiddels wel duidelijk. Zo bestond de
mogelijkheid dat alle drie de Bro’s de finale zouden
halen en wel in de onderdelen HE3, 4, 5 en 6. Nadat
Nique en David in de 4, 5 en 6 al de finale hadden bereikt mocht Joël als laatste zijn halve finale afwerken
tegen onze eigen Ingmar ‘Kalm aan’ van Dongen. En hij was dichtbij succes,
door de regen wordt de wedstrijd vanochtend af gespeeld. Zal het de gebroeders lukken om voor het eerst in de geschiedenis een dergelijke prestatie
neer te zetten? Zo ja, dan zal dit gevierd gaan worden met een schuurfeest,
een optreden van Bennie Jolink, karbietschieten en Schwientje tikken. Wij
zeggen succes Pummies!

W I S T U D AT. . . . .
* Julia Toehoesoela gisteren de mannen van de commissie een erg lastig
middag bezorgde. Met een stem waar ze bij alle 0900-lijnen jaloers op
zouden zijn droomden wij weg naar mooie plekken aan de binnenkant
van onze ogen...
* Chantal met een ligt verhoogd alcohol promillage in haar bloed, een
telefoonnummer aan een fijne man heeft gegeven en zij nog steeds wacht
op een telefoontje! Dus please mocht u dit lezen: BEL!!!

* Wij als redactie bovenstaand wist u datje natuurlijk niet zelf getypt hebben, Moekie heeft duidelijk een talenknobbel en een liCHt verhoogd gevoel
voor spelling en grammatica, waarschijnlijk liGt ze nu te slapen!
* Wij een heerlijke High Wijn hebben gekregen rond
vijf uur, waardoor we toch eerder aan de drank moesten als dat we lichamelijk konden handelen. Kijk op
www.wijn-feestje.nl voor alle mogelijkheden!! Christel bedankt!!
* Het in de recente geschiedenis niet eerder is voorgekomen dat we op een
finale zaterdag zoveel driesetters hebben gespeeld...
* Plan chick Bianca voor het meest recente weerbericht kijkt op www.bauenradar.de. Aber auf bauenradar hatten sie das Wetter von Gesternabend
niet fürspellt, wie ist das möglich?!
* Wij ons Duitse eindexamen duidelijk niet gehaald hebben....
* Wij aan het eind van ons Latijn zijn....

FIRST CLASS LOT
De hele week hebben we loten verkocht waarbij we voor ieder verkocht
lot €0,50 aan het First Class overhandigen. Hoeveel we in totaal hebben
opgehaald zullen we vandaag tijdens de prijsuitreiking bekendmaken.
Een aantal mensen hebben hun prijs nog niet opgehaald, zij hebben tot
vanmiddag 16:00u de tijd om dit alsnog te doen!
Lotnummer		 Prijs
16 en 121		
Kledingbonnen twv 40,00
82 en 322		
Week sporten met Personal Trainer en 		
			
Zonnebank verzorgd door Life City
122			Literair pakket
132 en 192		
Handdoek en moderne tas
229			
Mooie fles wijn
129, 206, 294		
Schitterende vuurwerkpakketten
933			
Kleurenanalyse (personal shopper)
284			Autoradio
488			
2-gangen diner ‘t Lieve Vrouwtje
544			
Old Peppermill bon twv €70,222			
Kappersbon bij Studio Image

We willen iedereen die een lot heeft gekocht bedanken
voor hun steun aan het First Class Café!!

HUIS VAN
DE DAG

Koningin Sophialaan 1 te Amersfoort
Vraagprijs € 995.000,- k.k.

Aan één van de mooiste lanen in het Bergkwartier gelegen ruime karakteristieke 2 onder 1 kap villa met fraai aangelegde zonnige tuin.
Dit goed onderhouden woonhuis heeft op alle verdiepingen authentieke
elementen zoals originele glas in loodramen, erkers en fraaie trapopgang. Het geheel staat op een ruim perceel van 554 m² en is gelegen
op 5 min. loopafstand van het centraal station, in de directe nabijheid
van winkelgebied Leusderweg, de historische binnenstad, scholen, bos
en uitvalswegen. Woonoppervlakte 230 m².

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl
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Uitslagen zaterdag 30 Juni
10:30 uur

HE3
DD3

Mark Riebel
Carlijn Prinsze
Myrthe Mooi
Jesse Gerritsen
Nick Verkerk
Sander Brouwer
Ellen Does
Esmee Alink
Judith Bruining
Cees van Duuren
Valerie Jehee
Erik Masteling

-

Mathijs Hulster
Helma Leeuwen
Annemieke Veenma
Stephan Gerritsen
Floyd Rosner
Marjolie van Essen
Maarten Belgers
Sabine Everding
Christel van Wee
Steffan van Oostrom
Rianne Krechting
Jeroen Meijer

6-1 6-0
6-4 6-2

J. van Fraayenhoven
Jonah Gerth
Frank Verheijen
Anne van Pelt
Nick Peters
Rutger de Zoete
Ed van Empelen
Theo Muys
Angelique Rooij
Lianne Alons
Marc van Dijk
Gregor Groen

-

Elleke Brolman
Mark Buitenkamp
Rick Oostveen
Ingmar van Dongen
Julia Tuhusula
Stephan Gerritsen
Ali Moghaddasian
Leo Nieuwenhuis
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld
Sander van Essen
Jaap Kries

6-4 6-0
5-7 7-5 6-3

-

Marissa Niroj
Martijn Splinter
Bente Oorsprong
Suzan Riegstra
Jonne Fluitsma
Berry Witte
Jacoline van de Kieft
John Derks

1-6 6-2 6-1
6-7 6-1 6-2
6-2 6-4

DE7 17+
HE7 17+

Myrthe Mooi
Mark Riebel
Tessa Hanken
Stephanie Horstink
Joost Gille
Martijn Mess
Sylvia Ankone
Ruud Schoordijk

HE2
HE4
HE5

Jeroen van de Hoek David van Ark
Cristian Kleijweg
-

Nick van Rosberg
David Trampert
Ronan Spoor

4-6 6-1 6-3
6-3 6-0
3-6 6-1 6-3

HD4
GD5
DD6
HE7 17+
GD7 17+
12:00 uur

DE2
HD3
GD3
HE4
HD6
DD7 17+
HD7 17+

13:30 uur

DE3
HE3
DD4
HD5

15:00 uur

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

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

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

GD6
DE7 17+
HE7 17+
GD7 17+
16:30 uur

DE4
DE4
DE5
DE5
DD6
DE7 17+

18:00 uur

HE5
HD5
HE6
HE6
HD6
DD7 17+
HD7 17+

19:30 uur

HD3
GD6
GD7 17+

Judith Bruining
Maurice Pleiter
Susan Marcus
Tony v/d Kieft
Martha van Empelen
Jerry Tuhusula

-

Anouk Delhez
Roy Onkels
Astrid Deen
Steffan Oostrom
Roos Birza
Ton van den Brink

6-0 7-5

Lisanne Bak
Kim Vrugteveen
Sophie Horst
Giulia van Tiel
Esther Hommersom
Marije Piët
Jacoline v/d Kieft

-

Kiki Wendels
Sanuelya v. Loenhout
Odile Brakel
Nadine Terschegget
Sandra Groenewoud
Marjorie Krijgsman
Wilske Topper

6-1 6-1
7-5 6-0
3-6 6-4 6-0
6-2 6-2
6-1 6-4

Floyd Rosner
Vincent Burema
Nils van Putten
Nique van Ark
Calvin Isidora
Peter van Gangelen
Merijn Pieters
Kirsten Bekkering
Betty Venhorst
Tony v/d Kieft
Ruud Schoordijk

-

David van Ark
Rutger Niewerth
Maarten Rijsenbrij
Darco Cezveciyan
Jin Hensen
Henry Commandeur
Hans Huurdeman
Guus Muijs
Nienke Willems
Ronald Lijklema
Koos Venema

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

Ydo Bruinsma
Ruud van Gemert
Irene v/d Zouwen
Sven van Ledden
Roos Birza
Ton v/d Brink

-

Lex Meijer
Bert van Wede
Denise van Asch
Jordie Brouwer
Mark Kragting
A. van Loo-Punt

w.o.

6-3 6-3
3-6 6-0 6-0
6-2 6-4

1-6 6-1 6-2

6-2 1-6 6-3
6-3 7-5
7-5 2-6 6-4
6-4 6-3
6-0 6-1

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

Planning zondag 30 Juni
8:30 uur

HE3
DD3
DD4
HD4
GD4
GD4

9:30 uur

DD4
DD6
HD6
DD7 17+
HD7 17+

Ingmar van Dongen
Julia Tuhusula
Kim Vrugteveen
Sanuelya van Loenhout
Bonnie Riechers
Mathijs Hulster
Rutger de Zoete
Giulia van Tiel
Sjoerd van As
Yentl Methorst
Bram van Leeuwen

-

Joël van Ark
Dunya Hagebeuk
Lisanne Muuse
Marissa Niroj
Kiki Wendels
Joep de Bruin
Rody Béthe
Celine Delhez
Nils van Putten
Priscilla van Korlaar
Carlo Schijven

Tessa Hanken
Stephanie Horstink
Esther Hommersom
Marije Piët
Ed van Empelen
Theo Muys
Guus Muijs
Nienke Willems
Tony v/d Kieft
Ruud Schoordijk

-

Winnaar 8:30 uur
Winnaar 8:30 uur
Esmee Alink
Judith Bruining
Peter van Gangelen
Merijn Pieters
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld
Sander van Essen
Jaap Kries

10:00 uur

DE3

Myrthe Mooi

-

Judith van Fraayenhoven

11:15 uur

GD3

Charlotte Tönjann
Yellan Boendermaker
Celine Delhez
Nils van Putten
Dagmar van Putten
Vincent Burema
Anouk Delhez
Roy Onkels

-

Ingmar van Dongen
Julia Tuhusula
Winnaar 8:30 uur
Winnaar 8:30 uur
Sander Brouwer
Ellen Does
Denische van Asch
Jordie Brouwer

GD4
GD5
GD6

GD7 17+

Valerie Jehee
Erik Masteling

-

Ton v/d Brink
Roos Birza

13:00 uur

HE2
DE4
HE4
DE5
HE6
DE7 17+

Dennis Kockx
Kim Vrugteveen
David van Ark
Giulia van Tiel
Nique van Ark
Wilske Topper

-

Jeroen v/d Hoek
Lisanne Bak
Stephan Gerritsen
Sophie Horst
Jin Hensen
Susan Marcus

14:45 uur

DE2
HD2

Mirte de Bakker
Jeroen van den Hoek
Dennis Kockx
Mark Riebel
Cristian Kleijweg
Denise van Asch
Tony v/d Kieft

-

Elleke Brolman
Rolf Alblas
Erik Gorris
Winnaar 8:30 uur
David van Ark
Isabella Haverlag
John Derks

Jeroen v/d Hoek
Dennis Kockx
Myrthe Mooi
Carlijn Prinsze
Jonah Gerth
Frank Verheijen
Winnaar 8:30 uur
Winnaar 8:30 uur
Joost Gille
Martijn Mess

-

Sander van Gelder
Dille Rikkert
Winnaar 8:30 uur
Winnaar 8:30 uur
Bert van Wede
Lex Meijer
Jesse Gerritsen
Nick Verkerk
Rutger Niewerth
Maarten Rijsenbrij

HE3
HE5
DE6
HE7 17+
16:30 uur

HD2
DD3
HD3
HD4
HD5

