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Het ORT, een toernooi van tradities. Een van die tradities is de
officiële opening van het toernooi, de openingsdag ziet er als
volgt uit:
09:00 uur: Aanvang wedstrijden
19:00 uur: Officiële opening
19:30 uur: Het openingstoernooi dat dit jaar in het teken
staat van handicaptennis. 12
koppels zullen geboeid, samen
met één racket, een houten racket en blind de strijd met elkaar
aangaan. Dit wilt u niet missen
dus komt allen!!
Iedereen is natuurlijk welkom
om bij al deze onderdelen aanwezig te zijn!

ORTWEET
Ook wij als hip toernooi gaan mee
in de tijd van Social Media. Elke
dag zullen wij u via Facebook en
Twitter op de hoogte houden van
alle nieuwtjes, speelschema’s, dagbladen en andere leuke content.
Word vriend van ons op Facebook
(Open Randenbroek Toernooi) en
volg ons op Twitter via
@openrandenbroek.
Gebruik hashtag #ORT2012 op
twitter of tag Open Randenbroek
Toernooi in je facebook bericht.
De leukste berichten komen dagelijks in het dagblad.

23 JUNI

WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!!!
Het hing al weken in de lucht, het toernooi
waar u massaal op heeft gewacht! Slapeloze
nachten, natte luiers, zweet tussen de bilnaat,
kriebels in de buik, concentratieverlies, geheugenverlies, totale gekte is er weer ontstaan....maar daar zijn we weer!! het 31ste
Open Randenbroek Toernooi is van start gegaan!
Wij laten u niet vallen als speler of toeschouwer, wij tonen wel 100% inzet, wij draaien niet om de hete brij
heen, wij zetten wel de juiste spelers op de juiste plekken, wij verliezen niet van Duitsland, wij hebben totaal
geen moeite om ons te motiveren na slopende competities, wij zitten heerlijk in een keet in plaats van in een
5 sterren hotel, want wij vinden het fantastisch om het
ORT voor u te mogen organiseren!!
En die waardering hebben we massaal ontvangen, want
nog nooit in de recente geschiedenis van het ORT (zeg
maar de tijd na de zwart-wit televisie) hebben we zoveel
inschrijvingen gehad. Dit jaar hebben zich maar liefst
355 deelnemers aangemeld via onze toernooiwebsite
www.openrandenbroek.nl! Daar zijn we echt enorm trots
op!

THEMA

Na het succes van het thema van vorig jaar, FEESTJE!!,
hebben we besloten om er dit jaar nog een schepje bovenop te doen. Het mag wat spannender, ruiger, stoerder,
ja eigenlijk moeten sommigen het stof even van zich afkloppen en lekker een weekje ouderwets de bloemetjes
buiten zetten. Om dát te creëren hebben we ons park
weer volledig op z’n kop gezet. We keren terug naar de
heftige jaren ‘50, een tijd waarin Rock ‘n Roll zijn intrede deed en zelfs tot op de dag van vandaag is dit te
merken. U gaat zich een week lang vermaken op LTV
Rock ‘n Roll. Waar u gaat spelen op banen waar illustere personen u voorgingen, personen als Elvis Presley, Chuck Berry,
en Marilyn Monroe, allemaal hebben ze geschitterend op dit gemalen baksteen. Maar zeker naast de
baan lieten ze van zich horen. Dus
nestel u na uw wedstrijd heerlijk
op ons terras “The Drive In”. Com-
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pleet met catering kunt u hier heerlijk nagenieten van uw
overwinning of uw zonde overdenken na een dramatische
nederlaag. En mocht u nou helemaal van slag zijn, trek u
dan even terug in “The Diner”, compleet ingericht in Rock
‘n Roll stijl. Voor vragen rondom planning, uitslagen, etc.
kunt u zich begeven naar de Jukebox, in deze keet vind u
de charmante doch pittige tantes van de wedstrijdleiding.
Tipje van ons: benader onze dames van de planning altijd
van de voorkant, maak geen onverwachte bewegingen en
probeer oogcontact te vermijden, dan bestaat er een kans
dat verzoeken worden ingewilligd.

HULPTROEPEN

Het lijkt allemaal best wat, 12 commissieleden, vergaderen met notulen en actiepunten, taakgerichte organisatiestructuur, en praten kunnen we als de beste. Maar er zijn
op deze planeet mensen die nog beter kunnen praten zo
hebben we gemerkt. Wim Nieuwland, Erik vd Water, Arret
Aprahamian, Peter Pot, Ed van Empelen hebben ons in een
speciaal opgericht commercieel praatclubje voorzien van
356.000.110 nieuwe ideeen. We hopen daarvan dit jaar
0,0000001% te realiseren, maar we hebben in ieder geval
tot het jaar 2034 genoeg dingen om op te pakken. Enorm
bedankt hiervoor....
Daarnaast hebben we gelukkig ook nog mensen die daadwerkelijk iets tastbaars hebben bijgedragen aan ons toernooi. Martha van Empelen, Gea Tuhusula, Loek vd Bedem
zijn personen van het type niet lullen maar poetsen, en dat
is ook wel eens fijn. Allemaal enorm bedankt hiervoor!
En natuurlijk is dit jaar onze eigen Joop van Tellingen weer
actief. Liggend in de bosjes, hangend in de bomen, kruipend
door de kleedkamers, Bert ‘ben je wakker?!’ Vrugteveen is
altijd op zoek naar de ultieme foto. En wederom voor iedereen een gouden tip: alles wat Bert ziet en fotografeert
kán en zál absoluut tegen u gebruikt worden in dit dagblad.
Dus laat die stille liefde even een weekje links liggen, stop
een weekje met neuspeuteren / oorkrabben / wenkbrauw
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likken want wij zijn messcherp! Mocht dit een te moeilijke opgave zijn dan is
het te hopen dat onze huisfotograaf een uiltje aan het knappen is, dit doet hij
namelijk op de meeste bijzondere momenten!
Je ziet hem bijna niet, maar hij is er wel degelijk, onze Black Thunder / Darth
Vader / Zwarte Condor, Jerry ‘The Don’ Tuhusula. Deze man zorgt ervoor dat
u als deelnemer of toeschouwer altijd met een volle maag het park verlaat.
Samen met zijn collega’s van het First Class Café verzorgt hij namelijk de
catering. Maar ook voor lootjes, massages, gedichten, moppen en serenades
is Jerry de man.

SPONSOREN

Om te beginnen natuurlijk onze hoofdsponsor Telman & Van Leeuwen Makelaars. Voor alweer het 6e jaar maken zij ons toernooi mede
mogelijk. Ze hebben aangekondigd dat dit tevens het laatste jaar als
hoofdsponsor is. Verderop in dit dagblad een uitgebreid stuk over hen.
Iedere deelnemer krijgt dit jaar een goodie bag met een aantal leuke artikelen. Dit is mogelijk gemaakt door een nieuwe sponsor. Robitex is dé leverancier op het gebied van promotieartikelen. Kijk op www.robitex.nl voor een
overzicht van alle producten en diensten die zij bieden.
Maar dit is niet de enige nieuwe sponsor die we hebben weten te strikken.
Met dank aan Ed van Empelen is Winkelcentrum Schothorst namelijk vanaf
dit jaar aan ons verbonden. Op een steenworp afstand van ons tennispark vind
u hier alles wat u nodig hebt!
Daarnaast weer de bekende namen als Pon Dealer Groep, Creq Business &
ICT Consultants, De Scheidingsmakelaar, Medicort, Dunlop, J.P. van Eesteren, Van Dam Sports en Pannenkoekenboerderij Langenoord. Stuk voor stuk
zijn dit sponsoren die ons in staat stellen om het toernooi te organiseren zoals
wij dat willen. Bedankt voor de succesvolle samenwerking, wat ons betreft
zetten we die nog een hele tijd voort!!
Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Dus kent u bedrijven
die graag onderdeel uitmaken van dit unieke toernooi, loop dan even naar de
keet. We kunnen het zo gek maken als u zelf wilt!

SCHEMA’S

Maar liefst 355 deelnemers strijden dit jaar om de felbegeerde eindoverwinning. Helaas hebben we op ons park niet de mogelijkheid om zoveel
wedstrijden te kunnen laten spelen. Om dit probleem op te lossen zitten we
er aan te denken om volgend jaar het toernooi over 5 weken uit te smeren,
altijd pro-sets te spelen, van de 3e set standaard een super tiebreak te maken, mix- en damesdubbels af te schaffen, wedstrijden die langer dan 1,5
uur duren te beslissen door een muntje op te gooien en iedere ochtend om
4.30 uur te beginnen. Helaas waren deze zaken dit jaar nog niet mogelijk
en dus zagen we ons genoodzaakt om 75 spelers op een onderdeel uit te
loten. Dit blijft altijd het meest vervelende onderdeel van het toernooi, het
liefste laten we natuurlijk iedereen meedoen. We hopen daarom op begrip
van u!
Het eerste dat opvalt is dat we dit jaar een 2 toernooi organiseren. Voor
de niet-kenners onder ons, dit zijn de spelers die de top net niet gered
hebben. De reden dat ze de top niet gered hebben is vrijwel voor al onze
2-deelnemers hetzelfde: MENTAAL! Toch dat biertje niet kunnen laten
staan, net even te lang blijven hangen op onze feestavond, stiekem in een
hoekje sigaretjes roken, nog even die spannende date bezoeken de avond
voor een belangrijke wedstrijd, dat type mensen. En juist daarom zijn wij
enorm blij dat ze aan ons toernooi mee doen.

In totaal zullen er deze week 288 wedstrijden gespeeld worden, verdeeld
over 27 onderdelen. En hoe mooi is het om veel “oude namen” weer terug
op ons park te zien. Zo zijn de gebroeders Van den Hoek weer terug op
het park waar ze zijn groot gebracht, waar ze voor het eerst een meisje in
het hok hebben gezoend, samen een jointje hebben gerookt, fikkie hebben
gestookt, snoep hebben gestolen en les hebben gehad van meester Rinuz!
Er zullen ook vele Blauwwitte vetes uitgevocht worden dit toernooi. In alle
onderdelen zijn spelers van Randenbroek actief en de rivaliteit is groot.
Onder de nieuwe voorzitter / el capitano van Keken probeert iedereen zijn
plekje te veroveren. Vanaf januari waait er een nieuwe wind over ons park.
Rayban spreekt met ieder lid individuele targets voor het aankomende jaar
af, met een tussentijdse evaluatie. Geen ruimte voor vrijblijvendheid en
uitzonderingen, het niveau moet volgens Rayban over de hele linie omhoog.
Het ORT is voor de meeste daarom HET moment om te pieken willen
ze volgend jaar nog in aanmerking komen voor een lidmaatschap. We zijn
benieuwd wie deze druk kan weerstaan en Randenbroeks eer hoog weet
te houden.

D E

C O M M I S S I E

Ja mensen, daar zijn we weer!! Allemaal
een jaartje ouder, een jaartje wijzer,
sommige een beetje grijzer, een tikkeltje
kaler, een paar gram vetter maar immer
sexy en ondeugend: De ORT Commissie!
Ook dit jaar is er weer met 12 man sterk
vergaderd, gebrainstormd, geknutseld
en zijn de Headhunters weer actief op
zoek geweest naar versterking. Bloed,
zweet en tranen wisselden drinken, eten
en vooral veel lachen af in ‘The road to’
het 31e Open Randenbroek Toernooi. And yes, it’s save to say: “We
did it again!!” Rock ‘n Roll baby!!!
Helaas hebben wij vorig jaar na vele jaren trouwe dienst afscheid moeten
nemen van ‘Good old’ Sebastiaan Burgstede en bleven wij nog maar met
z’n elven over. Waar menig regionale toernooivoorzitter opgewonden raakt
van een compleet elftal onder zijn bewind waren wij het erover eens dat de
12e man toch wel noodzakelijk was. Na honderden aanmeldingen, meerdere
avonden speeddating en veel teleurgestelde gezichten werd het duidelijk dat
hij het moest worden. Deze jonge god bezorgt menig vrouw rode oortjes met
zijn rossige manen en gespierde torso. Jesse ‘Hey kerel’ van Keken vult dit
jaar de commissie aan als de twaalfde topper!! De uitzonderlijke kwaliteiten
van onze ‘Red Devil’ waren de commissie niet ontgaan. Vorig jaar heeft Jesse
namelijk de promotiefilm van het ORT gemaakt. Als Regisseur, Creative Director, Cameraman en Editor maakte Jesse al naam voor zichzelf en werd hij
al door een aantal mensen getipt als aanwinst voor 2012. Daarnaast is Jesse
geschapen door Voorzitter van Randenbroek en Commissielid Ray(ban) en
First Lady Inge van Keken. Daar onze Ray alleen maar
topkwaliteit aflevert was er geen twijfel over mogelijk dat
Jesse de commissie moest completeren. Jesse ontwikkelt
zich als multimedia goeroe die op veel verschillende vlakken uit de voeten kan. Promofilms maken, Photoshoppen,
Post-its plakken, ‘Smiley ;-)’ kan het allemaal, behalve de
navigatie volgen maar dat terzijde.
Wederom zal de leukste commissie van Nederland voor de 31ste keer voor
u klaar staan, banen slepen, mentale ondersteuning bieden, escorteren maar
vooral zorgen voor een enorme dosis gezelligheid! Vanuit de commissie willen wij u feliciteren met uw deelname aan ons prachtige toernooi!!
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Durgerdamhaven 2 te Amersfoort.
Vraagprijs € 325.000,-Aan één van de meest markante straten van Vathorst ligt dit statige, goed
onderhouden herenhuis pal aan het water met vrij uitzicht! Tevens is het
winkelcentrum en station Vathorst op loopafstand bereikbaar. De woning
heeft drie woonlagen en een zonnige achtertuin (ontworpen door tuinarchitect). Kenmerkend voor dit moderne herenhuis is de grote hoeveelheid lichtinval, de fraaie afwerking, de ruime hoeveelheid aan slaapkamers (6)
en de heerlijke achtertuin met stenen berging en een achterom. Woonoppervlakte 146 m². Bouwjaar 2006.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

EL PRESIDENTE SPREEKT

Een team wordt in de Dikke Van Dale op twee manieren
uitgelegd, 1) sportploeg bij elkaar horende spelers en
2) groep samenwerkende personen. Toen ik in 2001 in
de ORT commissie kwam, stond voor mij één ding vast,
ooit wil ik met een zelf samengesteld team de ORT commissie gaan vormen. Het ORT is voor LTV Randenbroek
één van de belangrijkste uithangborden op het gebied van evenementen
en prestatief tennis. Om hier een belangrijk aandeel in te hebben, moet
je boven gemiddeld presteren. In mijn ogen kunnen zulke prestaties enkel
geleverd worden, als er een goed team staat. Een team waarin mensen bij
elkaar horen en weten samen te werken. En laat de huidige ORT commissie
nou net zo’n team zijn.
We hebben ons het afgelopen jaar, drie doelen gesteld: een sponsorplan opzetten, toevoeging categorie 2 aan het deelnemersveld en een maatschappelijk verantwoorde identiteit aannemen. Het klinkt misschien als borstklopperij, maar we hebben alle doelen weten te halen.
Samen met een externe adviesgroep zijn we aan de slag gegaan, om te
kijken waar we met dit toernooi naar toe kunnen qua sponsoring. Inmiddels bestaat er een mooie brochure waarin diverse sponsormogelijkheden
staan beschreven en zijn we hard aan het werk om ons netwerk te verbreden. Er is hierin nog veel winst te behalen en daar gaan we ook de
komende maanden mee verder. Dan hebben we ons op sportief gebied ook
proberen te verbeteren. We hebben de categorie 2 toegevoegd aan ons toernooi. Hiermee wilden we nog betere tennissers naar ons park en toernooi
laten komen. We zijn redelijk tevreden met de schema’s, maar ook hier valt
nog meer winst te behalen en daar moeten we ons het komende jaar ook
weer op richten. Ten slotte wilden we het toernooi een maatschappelijk verantwoord karakter geven. We hebben lang gediscussieerd over de manier
waarop we dit wilde aanpakken, maar uiteindelijk heeft dat geresulteerd in
een mooie samenwerking met het horecabedrijf First Class Café.

FIRST CLASS CAFE
Wij realiseren ons dat het meedoen aan ons toernooi en het
volgen van regulier onderwijs niet voor iedereen is weggelegd.
Daarom zijn we dit jaar een samenwerking aangegaan met het
First Class Café in Amersfoort.
Het First Class Café is een horecaformule waarbij jonge mensen met een persoonlijke beperking
de kans krijgen om – onder professionele leiding
en toezicht - een mbo- diploma Horeca-assistent
met baangarantie te behalen. Tijdens ons toernooi
bereiden wij voor onze gasten heerlijke hapjes en snacks. Dit jaar krijgen
we hierbij hulp van de scholieren van het First Class Café. Zowel bij het
koken als in de bediening. Zo kunnen zij werkervaring opdoen buiten hun
eigen restaurant!
Door deze samenwerking hopen wij het First Class Café onder de aandacht
te brengen bij ons publiek en binnen ons netwerk. Hoe meer mensen het
First Class Café weten te vinden, hoe meer kansen voor de leerlingen op de
arbeidsmarkt en natuurlijk aandacht voor dit mooie concept!
Voor meer informatie over het First Class Café en de samenwerking met
het ORT verwijzen wij u naar onze website www.openrandenbroek.nl.

FIRST CLASS LOT
De samenwerking met het First Class Cafe is hierboven
aan bod gekomen. Naast het bieden van stageplekken
en promotie willen we als ORT commissie graag ook
een financiële bijdrage leveren aan dit mooie initiatief.
Daarbij hebben we u nodig!
Vanaf 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 via facebook, twitter en 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 etenskraampje!

De prijs waar u vandaag kans op maakt
wordt mogelijk gemaakt door Riveira
Maison Amersfoort.
Het zijn 2 schitterende Riveira Maison
tuinstoelen ter waarde van €140,-.

Het klinkt voor een tennistoernooi misschien wat overdreven, maar met
het gehele team willen we het maximale er uit halen. En dat zonder de
identiteit van het toernooi uit het oog te verliezen. Want ook dit jaar komen
alle tradities weer voorbij, het thema, escort naar de baan, slepen na de
wedstrijd en op vrijdagavond natuurlijk een feestelijk hoogtepunt.

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

Namens het hele team wens ik alle deelnemers en toeschouwers een fantastische week toe. Wij hebben er in ieder geval heel erg veel zin in.
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TELMAN & VAN LEEUWEN OP STOOM
Het 6e!! achtereenvolgende jaar verbonden als hoofdsponsor aan ons toernooi. Een fantastische samenwerking waarin loyaliteit en enthousiasme elkaar wederzijds
versterken. Dit 6e jaar zal tevens het laatste jaar zijn voor
Telman & Van Leeuwen als hoofdsponsor. We willen hen
enorm bedanken voor alle steun en hopen dat ze in een
andere vorm toch aan ons toernooi verbonden blijven!
Makelaarskantoor Telman & Van Leeuwen hebben de vaart erin. Steeds meer
woningverkopers weten de kracht van dit
makelaarskantoor op zijn waarde te schatten. Het gaat zo goed, dat Hetty Telman en
Anouk van Leeuwen een extra collega in dienst hebben genomen; makelaar Sander Lodewijks versterkt sinds kort de
gelederen van het kantoor, bovendien is het aantal ondersteuners verdubbeld, zodat de communicatie nog beter gewaarborgd is.
Het vak van makelaar is op dit moment leuker en uitdagender dan ooit
tevoren aldus Van Leeuwen. ‘Je moet tegenwoordig echt makelen, het beste
uit je zelf halen, goed luisteren naar de verkoper, maar vooral ook naar de
kopers. Je assertief opstellen en proactief handelen, wanneer een bezichtiging niet direct leidt tot een aankoop, dan kan het best zijn dat er een
andere woning in je portefeuille wel geknipt is voor die persoon. Het is een
echte kopersmarkt, maar dat betekent niet dat de kopers het voor helemaal
voor het zeggen hebben. Een reële prijs is nog altijd waar wij voor gaan en
gelukkig de meeste verkopers ook. Het lukt ons daarom nog prima om woningen te verkopen, vorig jaar stonden we op de tweede plaats qua verkopen
in Amersfoort en dat is toch een mooie beloning voor keihard werken.’
Alles staat en valt bij een eerste indruk, daarom besteden Telman en Van
Leeuwen veel aandacht aan de presentatie van de woningen die bij hen in
de verkoop staan. Van Leeuwen: ‘Onze fotograaf is ook styliste, ze weet dus
precies waar ze op moet letten om een aantrekkelijke foto te maken. Een
echte doorpakker; alles wat ze niet op de foto wil, zoals rondslingerend
speelgoed of stapels boeken komt er niet op. De presentatie is, naast een
reële prijs, echt van het grootste belang. Daarom laten we onze brochures
ook bij een professionele drukkerij maken. Hier vind je geen foldertje van
het kopieerapparaat, dat kan gewoon niet meer.’
Het succes van Telman en Van Leeuwen zit, naar eigen zeggen, in de combinatie van liefde voor het vak en vakmanschap, open en eerlijke communicatie en de korte lijnen van een hecht team. ‘Het klinkt natuurlijk cliché, maar
het is wel echt waar. Het vakmanschap bewijzen we door die tweede plek
op de ranglijst. We zijn ook recht door zee, zeggen waar het op staat, bijvoorbeeld wanneer een vraagprijs of een bieding irreëel is, dat is soms wel
lastig, maar het is de enige manier om woningen te verkopen of een eerlijke
prijs te krijgen. Dan geven we iedere cliënt persoonlijke aandacht, niemand
is hier een nummer. We merken dat cliënten dat erg op prijs stellen. Verder
blijven we communiceren, altijd, ook wanneer de verkoop onverhoopt niet
zo snel gaat als gedacht, juist dan.’
Telman & Van Leeuwen makelaars
Prinses Julianaplein 72
3817 CS Amersfoort
033-46 50 124
www.telmanvanleeuwen.nl
info@telmanvanleeuwen.nl

V R I E N D E N VA N H E T O RT
Bij de start van dit initiatief in 2010 hadden we niet
verwacht dat het binnen 3 jaar zo’n succes zou worden.
Dit jaar hebben zich maar liefst 40 Vrienden zich
aangemeld!!
Deze Vrienden herkent
u aan het blauwe polsbandje dat ze dragen met
de tekst Vriend van het
ORT 2012. Ook worden
ze genoemd op het bord
Vrienden van het ORT dat
op het terras te vinden is.
Op de finalezondag worden tevens alle vrienden uitgenodigd om
samen met ons een stukje taart te eten en tijdens de feestavond
krijgen ze consumptiebonnen.
Maar het belangrijkste is dat iedere Vriend ons enorm helpt oml
leuke dingen te blijven doen. In het eerste jaar hebben we van
deze bijdrage een printer kunnen kopen. Dit jaar hebben we de
bijdrage gebruikt om alle deelnemers een goodie bag te kunnen
overhandigen.
Wilt u nou ook Vriend van het ORT 2012 worden, loop dan snel
even langs de keet!!

W I S T U D A T. . . . .

* Jerry ‘Rustig Neger’ Tuhusula op zijn vakantie in Turkije regelmatig
zwart is geschminkt door het animatieteam en dat deze schmink zo hardnekkig bleek dat het tot op heden nog niet loslaat...
* Wij elk jaar nog steeds verbaasd zijn over de naïviteit van deelnemers.
Stel je voor je doet mee aan een toernooi, nee je doet zelfs mee met 2
onderdelen, dat kan, dat is leuk, vinden wij ook! Maar wat wij dan niet
snappen is dat je aangeeft dat je in de hele week alleen op dinsdagavond
van 18 - 19.30 kan spelen en op vrijdag van 20 - 22. Hoe in hemelsnaam
kunnen wij je dan inplannen?!! En het mooiste is dat deze mensen ook
nog eens verbaasd zijn dat ze zijn uitgeloot.....WAUW!!
* Robin van Persie na de wedstrijd tegen Denemarken naar onze toernooivoorzitter belde om te vragen wanneer het ORT begon...
* Dat de daadwerkelijke reden is dat Nederland uit het toernooi ligt...
* Charlotte ‘Anna Nicole’ Tönjann van haar moeder nog steeds voor 22u
‘s avonds thuis moet zijn en wij haar wedstrijden tussen haar SO’s door
proberen te plannen...

MEDISCHE HULP
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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