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Winkel Open 2006
presents 25 jaar ORT!!!
Van harte welkom op het Winkel
Open 2006! Zoals u allemaal bij uw
entree van het park heeft kunnen
zien, staat ons park dit jaar in het teken van 25 jaar ORT. Het begon allemaal in 1982 met het eerste ORT in
zijn huidige vorm. Ieder jaar was er
een nieuw thema om het toernooi een
feestelijke draai te geven. Dit jaar
staat zullen al deze thema’s en de vele herinneringen aan de afgelopen jaren ORT terugkomen. Zo zullen oude
voorzitters en oude thema’s op het
park te zien zijn welke ons doen herinneren aan mooie jaren ORT. Misschien kunt u zich de volgende dingen
nog wel herinneren. Wat dacht u van
de Hollandse, Spaanse en Oostenrijkse avonden. Of van de prominenten wedstrijden met bijvoorbeeld Jaap
Jongbloed, Heinze Bakker en vele
anderen. Enkele thema’s die de afgelopen jaren de revue gepasseerd zijn;
Olympische Spelen, Dierenpark, Stripfiguren, Wintersport, Strand, Middeleeuwen, Tweeduizendtwee-nachten,
en vorig jaar Piraterij. Zo zijn er nog
vele andere herinneringen die deze
week naar boven zullen komen bij u
en bij ons. Wij hopen op mooi weer en
een gezellige en memorabele week.

Winkel Open 2006
Natuurlijk zijn er ook nog andere
sponsoren die ons toernooi mogelijk
maken. Seat Bakker zorgt al jaren
voor een fantastische financiële bijdrage aan het toernooi. Ook Van
Dam Sports is dit jaar weer van de
partij. Andere vertrouwde gezichten
zijn: Langenoord Pannenkoekenboerderij, Fridge en Van den Berg’s
drukkerij. Nieuwkomers dit jaar zijn
BDU uitgeverij, Powerball, Newasco De Hoop wasserij, Motex Promowear en Dibelle.

Jerry zijne laatste ORT!!!

Voor de 14 en de laatste keer zal
Jerry dit jaar de ORT-commissie aansturen. Hij heeft dit de afgelopen 14
jaar met bijzondere overgave gedaan
en u zult het met ons eens zijn, dat
met hem het ORT in de afgelopen 14
jaar het gezelligste en bekendste
toernooi uit de omgeving is geworden.
Hij zal dit jaar het stokje overgeven
aan twee goede opvolgers, namelijk
zijn zoon Pascal Tuhusula en Sebastiaan Burgstede. Zij zullen met een
bijna geheel nieuwe commissie het
ORT de komende jaren gaan dragen.
Met het afscheid van Jerry neemt ook
Winkel Makelaars afscheid als hoofdsponsor van het ORT. Na 3 mooie jaren Winkel Open wordt er dit jaar een
punt gezet achter de samenwerking.
Wij willen Winkel Makelaars en Financieel Adviseurs nadrukkelijk bedanken voor hun medewerking. “Zonder jullie medewerking had het ORT
niet de uitstraling die het nu wel
heeft!”

Opening
Dit jaar vindt de opening in tegenstelling tot vorige jaren plaats op zaterdagavond 24 juni om 20:00 uur tijdens
de gala-avond in het clubhuis. Hierbij
zullen veel oud-commissieleden en
andere Randenbroekers ‘acte de
praesens’ geven. Natuurlijk bent u
ook van harte welkom. Komt u wel
feestelijk gekleed om zo het 25e ORT
op een goede manier met ons in te
luiden. De band ‘Hoge Noot’ van oud
Randenbroeklid Hilde Bakker verzorgt
deze avond de muziek.

Dit jaar ‘groot’ afscheid
Dit jaar is niet alleen voor Jerry het
laatste jaar ORT. Helaas zullen wij
ook afscheid nemen van onze lieftallige dames van de planning; Wendy en
Belinda. Vooral hun creatieve inbreng
met de aankleding van het park zal

Zaterdag 24 juni 2005
een moeilijk op te vullen taak worden.
Echter, wij hebben in de wandelgangen al vernomen, dat de dames het
ORT ook maar moeilijk los kunnen laten en zich volgend jaar toch weer willen bemoeien met de aankleding.
Daarnaast zal het jubileumjaar de
laatste editie zijn waarin Milo, Wijnand
en Bart te bewonderen zijn. Het afscheid zal zwaar worden, want wat is
nou een Bingo zonder Milo, een toernooi zonder de humor van Wijnand en
niet onze eigen Bart als waterdrager.
Moeilijk op te vangen personen zoals
wel blijkt, toch denken wij dat de
nieuwe commissieleden ieder op hun
eigen manier de trend van de afgelopen jaren zullen kunnen continueren.
Robert (bijgenaamd Bertha) was eigenlijk vorig jaar al commissielid,
maar deed toen zijn werk vanuit the
United States. Dit jaar is hij wel op het
park aanwezig en probeert hij zijn gedrevenheid (soms overslaand in hyperactiviteit) op de andere commissieleden over te brengen.
Ook nieuw dit jaar is Bianca. Je zult
haar niet missen deze week, zelfs op
de Stichtse Rotonde is ze bijna letterlijk te verstaan, maar in de planning
zal ze onmisbaar worden. Chantal is
de derde Tuhusula in de commissie,
zij zal samen met Bianca de taken
van Wendy en Belinda overnemen.
Dan komen we bij Paul, in zijn eerste
jaar bij Randenbroek gelijk in de ORT
commissie, daar blijkt vertrouwen uit,
maar dat schept ook hoge verwachtingen, zal hij deze waar kunnen maken?

Leuke dingen doen
Vanwege het jubileumjaar hebben we
veel leuke activiteiten gepland deze
week. We hebben zelfs een activiteitenmanager aangesteld, namelijk
Pascal. Voor al uw vragen en opmerkingen en eventuele suggesties m.b.t.
de verschillende activiteiten kunt u bij
hem terecht. Eén van de activiteiten is
de gala-avond, hiervoor al genoemd.
Daarnaast op zondag 25 juni een
champagnebrunch. Na het succes
van vorig jaar weer een Casinoavond
op woensdagavond 28 juni met Hell’s
& Bell’s. Natuurlijk is er vrijdagavond
weer een spetterend feest met dit jaar
de band 2MF. Op zaterdag 1 juli is er
levend tafelvoetbal, waarvoor u zich
kan inschrijven bij de commissie in de
keet.

De schema’s

Weersverwachting

Net als vorig jaar hebben wij dit jaar weer veel mensen moeten
uitloten. Het waren er dit jaar weer iets meer dan vorig wat
waarschijnlijk te maken heeft met het jubileum. Dit jaar hebben
wij weer 77 deelnemers teleur moeten stellen. Maar zoals u
van ons gewend bent, speelt iedereen in ieder geval één onderdeel bij ons. De inschrijvingen kwamen in tegenstelling tot
vorig jaar wat eerder op gang en liepen geleidelijk op. Er is dit
jaar een goed deelnemersveld tot stand gekomen in de verschillende categorieën.
Wie kunt u zien dit jaar op het Winkel Open?In de HE3 zal Jeroen van den Hoek zijn titel komen verdedigen. Hij zal concurrentie krijgen van o.a. Quirijn Bolink, Brent van Dorssen, Taco
Koelewijn, Hoekie ‘85 en ‘good-old’ Bert van Wede. In de DE3
zal de titelverdedigster haar titel dit jaar niet kunnen verdedigen. Tamara Mol is op haar pasje een zogenoemde ‘2’ geworden wat deelname aan het Winkel Open uitsluit. Vandaar dat
er dit jaar een nieuwe winnares zal komen uit het schema van
16. De kanshebbers voor het Winkel Open 2006 zijn Saskia
Huizinga en Monique van Bracht en de outsiders zijn Julia
Tuhusula, Kim Sen en Lisanne Muuse. Randenbroeks hoop in
bange dagen is Anouk van Leeuwen.
In de HD3 zijn de gedoodverfde favorieten Quirijn Bolink en
Brent van Dorssen. Dit inmiddels ingespeelde duo is dit jaar
ook meteen het te kloppen duo in de HD3. Wie staat hun in de
weg naar de titel in de HD3?
In de DD3 zijn de favorieten het duo J. Koelewijn en J. Tuhusula en S. Huizinga en K. Sen. De dames Reems en Koningsbruggen van Soestdijk en de dames Bogers en v. Leeuwen
van Randenbroek proberen hun de loef af te steken.
In de DE4 zullen Dunya Hagenbeuk, Carli Wischoff waarschijnlijk gaan strijden om de titel. Concurrentie zullen zij krijgen van Sabrine v/d Bor, Denise Drenth en Romy Smeeing.
In de HE4 is er een groot deelnemersveld en zijn er ook veel
kanshebbers. Zo zijn er de Randenbroekers Ingmar Kolbrink
en Maarten van Wezenbeek, het oud ORT lid Ivar Luth en zijn
teamgenoot Tim Verhoef (beiden van Soestdijk) en de nummers één en twee geplaatst Dille Rikkert en Jordy Kamerling.
In de overige categorieën domineren de Randenbroekers. Opvallend is dat de aanstormende jeugd zich massaal heeft ingeschreven, voor velen het eerste seniorentoernooi. Maar ook de
oude garde is in ruime mate vertegenwoordigd en zal het daarom ook tegen elkaar gaan opnemen. Dit zal weer zorgen voor
verschillende mooie en vaak lange partijen.
We kunnen er nog pagina’s vol over schrijven, maar bekijkt u
zelf de schema’s in ons clubhuis. Voor vragen kunt u natuurlijk
altijd terecht bij onze lieftallige dames in de welbekende keet.
Graag zien wij u op ons park om te kijken naar en te genieten
van alle mooie partijen. Tevens kunt u de prestaties van de
deelnemers dagelijks (vanaf ongeveer 13:00 uur) online volgen op onze website: www.ltvrandenbroek.nl Zo blijft u altijd
op de hoogte van de resultaten. Ook is het Winkel Open Dagblad dagelijks te downloaden via de site.
Wij hopen op mooi weer en vele mooie en sportieve partijen in
de verschillende categorieën.

Het is vandaag een mooie zomerdag met kans
op zon maar ook wolkenvelden. Later in de
week een kleine kans op een bui, maar vrij zonnig zomerweer met een middagtemperatuur van
ongeveer 22 graden. Ideaal tennisweer dus
voorspeld voor de komende week op de enkele
regenbuien na.

Zonneschijn (%)
Neerslagkans (%)
Min. temp. (°C)
Max. temp. (°C)
Windkracht

za
40
30
11
25
2

zo
40
60
15
25
3

ma
40
50
14
19
3

di
40
30
11
21
3

wo
70
20
11
23
2

Wist u dat…………
….het nieuwe commissielid ‘Popeye’ Paul zich
zo wilde uitsloven dat hij de caravan bijna in
tweeën brak
….het vlaggetjesweek is op Randenbroek.
…. de commissie de meest uiteenlopende email adressen heeft langs zien komen. Wat
dacht u van jespermaster@hotmail.com. Leest u
het nog maar een keer…..
…. dit adres bij de commissieleden tot veel discussie heeft geleid.
…. de Bingo van Milo natuurlijk geen Bingo
maar de wereldberoemde loterij is.
…. Sebastiaan twee doodzonden heeft begaan.
1: hij rijdt in een Citroën Berlingo
2: de auto heeft ook nog eens een Duits kenteken.
….de spijlenconstructie op het toegangshek van
ellende (bijna) uit elkaar valt.
…. de afscheidnemende commissieleden op het
oog vorig jaar al zijn gestopt met hun activiteiten…..
…. dit op het bordje van de nieuwe commissieleden komt…..
….dat we dus eigenlijk helemaal geen grote
commissie hebben.
Menu van de dag
- Patat met mayo
- Patat met + kroket
- Patat met + frikandel
- Patat met + hamburger
- Broodje bal met pindasaus
- Broodje gezond
- Broodje hamburger
- Bittergarnituur 24 st.

€ 1,40
€ 2,60
€ 2,35
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 5,50

Het 25 jarig jubileum van het ORT wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dibelle

DAGPLANNING ZATERDAG 24 JUNI
10.30 uur DE8 17+
DE8 17+
HE8 17+

Sandra Groenewoud
Jeanette Dieters
Paul Schulten

-

Rianne Krechting
Marielle van de Riet
Marcel Kuijer

12.00 uur HE4
HE5
DE5
HE6
DD7

Christian Heinerman
Robbert v/d Hoef
Ashley Visser
Jacco Oskam
Wendy de Jager
Erna de Vaal

-

Rik Ilbrink
Chris v/d Noort
Debby Koopman
Robin Saers
Silvia Groen
Marieke Beijersbergen

13.30 uur DD8 17+

S. Akone
Suzanne van Dijk

-

Thera Gerritsen
Monique Meskes

15.00 uur HE4
HD7

Stich v. Weezenbeek
Maarten Koornstra
Rutger Leenders

-

Rob Gasseling
Gijs v. Nieuwenhoeven
Victor Vermeulen

16.30 uur HE7 35+

Dave Odegard

-

Rob Vivié

18.00 uur HE4
HE5
HD5

Victor Wunnink
Sander Jansen
Vincent de Gans
Ingmar Kolbrink
Lambert van Diermen
Mirjam v/d Heuvel

-

Ivar Luth
Immanuel Noorman
Gert Muijs
Peter Smits
Jos Quesada Matos Gabriel
Yvonnen Marcin

HE7
DE8 17+

History met Jewwy
In de komende week zal in deze rubriek de aftredend toernooidirecteur Jerry (Jewwy)
Tuhusula een kleine anekdote schrijven over enkele opvallende feiten of personen van
het ORT. Wij kijken vol verwachting uit naar deze mooie herinneringen.

LOTERIJ
Vrijdagavond tijdens de feestavond zal er natuurlijk weer de beroemde loterij
zijn onder leiding van Milo. Lootjes zijn te koop vanaf vandaag bij dezelfde Milo.
Eén lootje voor 1 Euro en 6 lootjes voor 5 euro.

