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Dat is vandaag
toch wel www.
buienradar.nl.
Meteorologen
hebben het over
de natste dag sinds 1953 (tenzij
je les van Rinus hebt), hagelstenen zo groot als Hunebedden,
de heftigste rukwinden (met
uitzondering van die van Jerry
‘Blackie’ Tuhusula) van de eeuw
en onweersklappen zo hard als
de stem van Bianca. Gelukkig
hebben we beschikking over 2
frenchcourt banen waar we altijd op kunnen spelen, weer of
geen weer.
Mocht alles overwaaien dan
staan er een mooie affiches op
het programma. Check daarvoor
natuurlijk onze website www.
openrandenbroek.nl

ORTWEET
@RobbertOoms: Eén van de mooiste weken van het jaar is weer
aangebroken, het #ORT2012
@DarcoCezveciyan Let’s gooo!
Succes commissie, het belooft
weer een opwindend weekje te
worden!
@JerryTuhusula succes allemaal
deze week!!
@VitoVrugteveen Jaaa. Het toernooi waar ik de hele jaar naar uitkijk is begonnen #ORT2012

24 JUNI

EEN OPWINDENDE OPENING!!
Haringen werden dieper in de grond geslagen,
party tenten vastgebonden, ramen en deuren
gesloten, vrouwen en kinder werden binnengehaald, met forse rukwinden begon gisteren
de 31ste ORT storm.
8:50 uur, daar stond hij dan, Emiel Koelewijn, bouwjaar 1999, ongeveer 1,5 meter groot, melktandjes in
de mond, nat achter de oren, een tennistas die 2 keer
zo groot is als hijzelf, voor het eerst op het Open Randenbroek Toernooi. Bookmakers voorspellen een grote
toekomst voor deze kleine
man, hij zal over een jaar
of 6 de kapitein moeten
zijn op het vlaggenschip
van LTV Randenbroek.
Deze kleine grote man is
er met heel veel dingen erg vroeg bij. Zijn levensmotto
is dan ook: “Beter een blauwtje lopen dan een groentje
blijven!” En dat hebben we als commissie aan den lijve
ondervonden. Toen onze moekie Hanneke Schoordijk vorig jaar haar intrede deed in de commissie kwam Emiel
al met de volgende uitspraak: “Zo ik zie dat jullie een
nieuw commissielid hebben, lekker kontje hé”......voor
jullie informatie, onze Moekie is 47 lentes jong.....Het
tennisspel van Emiel is in ieder geval al erg volwassen.
Hij stuurde local hero Ron van Putten in 2-setjes naar
huis, het werd 6-2 6-1.
We moeten toegeven dat
we vorig jaar een beetje
aan ze moesten wennen.
Getooid in Gucci, Chanel, Calvin Klein, Louis
Vuitton, Giorgio Armani,
Christian Dior en Versace paradeerden ze over ons nederige parkje. Kinnetje
iets in de lucht, een eau de cologne die tot in Vathorst
te ruiken was om zich heen, chiuaua in de handtas, ze
hebben het Gooische Paradijs verlaten en zijn afgedaald
tot in de kelders van de samenleving genaamd het Open
Randenbroek Toernooi. We hebben het natuurlijk over de
weledelgestelde dames en heren van tennisvereniging ‘t
Spieghel in Bussum. Maar eerlijk is eerlijk we zijn helemaal dol op ze en zijn dan ook enorm blij dat het overgrote deel van hen dit jaar weer mee doet. Ayla ‘mooiste

WINKELCENTRUM
SCHOTHORST

meisje van de klas’ Rebel mocht gisteren in de ronde van
12:00 uur de aftrap doen. Ayla speelt alleen toernooien
waar er een all-inclusive arrangement beschikbaar is. Dit
betekent een massage voor de wedstrijd, begeleiding naar
de baan, nieuwe ballen, na afloop moet er voor haar gesleept worden en het belangrijkste is dat er een feestavond
is. En laat ons toernooi dat nou net allemaal kunnen aanbieden!! Ze speelde gisteren tegen onze eigen Crista Subroto. Tegen Crista spelen voelt een beetje alsof je in het
tennishok staat. Iedere bal komt terug! Ayla wist de muur
uiteindelijk niet te slechten, zelfs niet nadat fysio Rutger
haar rug nog had losgemaakt. Ayla moest bij een 1-6 0-1
stand helaas opgeven waardoor Crista zichzelf een toegang
tot de volgende ronde in de Damesenkel 3 verschafte.
Niet iedereen heeft de barre tocht van Bussum naar Amersfoort dit jaar durven maken. Rick Tirania, vorig jaar finalist
in de HE3 en winnaar van de HE4, is op op de baan een
slimme kerel maar buiten de baan kan hij wel wat zakelijke ondersteuning gebruiken. Een duidelijk gevalletje, ook
de kleine letterjes lezen, is er verantwoordelijk voor dat
Tirania deze week in Hilversum acte de presence moet geven. In zijn gigantische sponsorcontract, lees €25 per 10
jaar, stond namelijk opgenomen dat hij verplicht is om daar
te spelen. Voor ons betekent dit heerlijk een jaartje geen
gemekker, gezeur en gezanik, en eindelijk een HE3 finale
zonder dat iedere bal over de lichtmasten gespeeld wordt.
Rickie neem een advocaat in de armen en dan zien we je
graag volgend jaar terug.
De mannelijke spelers
van Randenbroek zijn
in elk onderdeel van ons
toernooi sterk vertegenwoordigd. Om 13.30u
mocht de meest sexy man
van de vereniging het
spits afbijten in de HE5. We hebben het hier over een alleskunner met zeer bijzondere bijnamen: Robbert ‘D-Ron,
Oncles, Ron-ipedia, Monstertollie, Ronnie Jeremy’ Ooms.
En dat onze Ron een alleskunner is liet hij wel zien. Na drie
games had hij al een breed scala aan verschillende slagen
laten zien. De lichtmastbal, backhandje pingpong, hekservice en de befaamde SOEJANG!!! Uiteindelijk was zijn tegenstander Tijn Eleveld niet opgewassen tegen Ron en z’n
Tollie en verloor de wedstrijd met 6-4 7-5.
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Op baan 3 was het op de openingszaterdag
al tijd voor de eerste clash tussen Blauwwit en die club waar ze elke dag de de
koeien van de banen moeten halen om ze
te maaien; TC Hoogland. De man zonder
backhand Vito ‘Greg’ Vrugteveen mocht
aantreden tegen broertje van en boer in
opleiding Nique van Ark. Dat onze Vito een goede conditie moest hebben was
duidelijk, het kost namelijk veel energie om telkens om je backhand heen te
lopen. Don Vito legt in een potje tennis meer kilometers af dan alle spelers
van het Nederlands elftal samen op het afgelopen EK. De in potentie beste
forehand van Randenbroek maakte voor Vito wel veel goed maar helaas niet
genoeg. Nique won de wedstrijd in 3 sets.
In de ronde van 15:00 uur mochten 2 Blauwwitte Kemphanen het tegen elkaar opnemen.
En niet de eerste de beste!! Gerard ‘niet aan
m’n fiets komen’ van Putten tegen Ruud ‘das
Phantom’ Schoordijk. Deze mannen vallen in
de categorie: hoe ouder hoe gekker! Naarmate de haren uitvallen, de buikjes groeien,
de gewrichten slijten, het korte termijn geheugen verdwijnt en de vrouwtjes
steeds minder naar ze kijken, worden ze steeds extremer om toch aandacht te
krijgen. Ruudie heeft sinds vorig jaar een aantal nieuwe hobby’s, de meest in
het oog springende zijn: Barkruk werpen, Paal verleiden, Afwasborstels verzamelen en Ethiopisch Dansen. G. van P. zoekt de oplossing in meer alternatieve
zaken. Zo volgt hij workshops Spiritueel leiderschap, Zuid-Sudans inspireren
en Analyseren met de glazen bol. Dat al deze inspanningen beide mannen geen
windeieren leggen was gister goed te zien. Magnifieke rally’s wisselden zicht
in een hoog tempo af op baantje 4. Uiteindelijk was het toch Ruudie die aan
het langste eind trok, hij won met 6-1 7-6.

OPENINGS TOERNOOI
Om 19:00 uur stroomde het clubhuis
vol. Onder een luid applaus stelde
onze El Presidente Passie Tuhunogwat zijn commissie voor aan een
zeer gemêleerd gezelschap. Van de
voormalig CEO van LTV Randenbroek Marcel ‘oh my goodness’ Griffioen tot aan hoofd beveiliging van
het Soesterquartier Peter Pot. Maar ook French Court vertegenwoordiger
Stefan Bieckmann en Ricky ‘medicijnman’ Tuhusula waren van de partij.
Na een vlammende toespraak van Pascal
volgde het spectaculaire Openings Toernooi.
Voor het 4e achtereenvolgende jaar was het
gisteren de beurt aan de crème de la crème
van Randenbroek om te schitteren op ons
openingstoernooi. Het openingstoernooi, dat
dit jaar voor het eerst in het teken staat van
handicaptennis, was weer als vanouds druk
bezocht. Zo druk dat de bondsgedelegeerde ons had verzocht om mensen
uit te loten. Uit angst voor boze en huilende mensen hebben we iedereen
kunnen indelen in het zware schema van 16 koppels. In grote getalen werd
er dusgestreden om de titel ‘Open Randenbroek Gehandicapte van het jaar’.

Onder toeziend oog van een commissie geheel gekleed in het thema Rock
‘n Roll gaven de deelnemers alles!!
Baantje 1 was de Stevie Wonder baan.
Er was een groot zeil gespannen boven
het net waardoor de overkant totaal
onzichtbaar was. Voor een aantal deelnemers bleek dat dit eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is. Tijdens een wedstrijd kijken ze namelijk totaal niet naar de overkant. In het kader daarvan willen we Carlo ‘De Tank’
Schijven nog even noemen. Deze zoon van Groetjes Pimmie presteerde het
om tijdens het toernooi van Soest-Zuid er na 2,5 set achter te komen dat
zijn tegenstander links was.....Scherp gezien!! Nou van dit soort hebben
we er gister meer gezien!
Baantje 2 was de Love Birds baan. Gewoon old
school handjes vasthouden op de tennisbaan. Opvallend koppel hierbij was het duo Inge ‘First Lady’
van Keken en Jewwy Tuhusula. Inge heeft inmiddels al wat jaartjes training bij Randenbroek en
heeft de aanwijzing: Doorzwaaien met je racket
goed in haar oren geknoopt....Helaas stond Jerry daar aan het eind van de
Rinuz tunnel. Hij schijnt een blauwe plek op z’n kaak te hebben, maar zijn
schmink is er nog steeds niet af dus zie je er helemaal niks van.
De Vergane Glorie baan was nummero 3, houten rackets!! Tja en de mannen die hier in uitblonken waren natuurlijk Marcellus Griffioenus en Huub
van Aerssenovus. Deze mannen stammen nog uit de tijd van Betty Stöve en
de Mammoet dus een houten racket was een piece of cake!!
En de laatste baan Gooi Je Racket was het domein van Martha ‘trek eens
een lootje’ van Empelen en Erik ‘Kees Smit’ vd Water. Om de beurt een bal
slaan met hetzelfde racket werd bij hen ouderwets racket werpen. Na een
geslagen bal gooide Martha bijna het licht uit de ogen van Erik. De tactiek
bleek succesvol al denken we dat Erik vannacht nog wel een paar keer
zwetend wakker is geworden!!
De eindoverwinning werd zoals wel vaker gewonnen door de familie Van
Keken. Yorin was dit keer samen met Sander de Moel de sterktste. Voor
beide mannen was een overwinning even schrikken na een desastreuze
competitie. Mannen gefeliciteerd!!

HUIS VAN
DE DAG
Sint Radboudstraat 16 te Amersfoort
Vraagprijs € 400.000,-- k.k.

Deze ruime jaren ‘20 eengezinswoning ligt in één van de aantrekkelijkste en gezelligste wijken van Amersfoort (De Luiaard), op loopafstand van het oude stadscentrum. De ingang van park Randenbroek ligt
aan het begin van de straat. De woning heeft een zonnige voortuin en
een diepe achtertuin met prachtig vrij uitzicht aan de Heiligenbergerbeek. Via de aanlegsteiger roeit u zo de grachten van de binnenstad in.
Woonoppervlakte 115 m². Vier slaapkamers.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl
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FIRST CLASS LOT

ONGEMAK VAN DE DAG
Door je rug gaan, het overkwam onze
tijger Ayla ‘ik ben geen’ Rebel vrijdag
op het toernooi van ‘De Kuil’. Ayla stapte in een kuil en kreeg een beetje auw
aan d’r rugje. Dus wat doe je dan? Je
zet alles op alles om toch op het ORT te
kunnen aantreden.

De samenwerking met het First Class Cafe is al eerder
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!
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 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 en in de keet.
Gisteren hebben we 2 schitterende tuinstoelen van Riveira Maison
in de loterij gegooid.
Het winnende lotnummer is
de keet!

15!!!

U kunt uw prijs ophalen bij

De prijs waar u vandaag kans op maakt wordt mogelijk gemaakt
door The Company Amersfoort. Het is een sporttas van Lacoste een
handdoek en een tegoed bon van The Company twv €15,-

‘s Nachts om 01.00u diende Ayla het
verzoek in om gebruik te maken van
onze huisfysiotherapeut. Elke fysiotherapeut zou haar om dat tijdstip voor gek
verklaren maar onze ‘Rut’ staat ten alle
tijden voor onze speelsters klaar.
Na een intense behandeling was Ayla ‘mijn rokje is niet te kort’ Rebel
klaar voor haar wedstrijd tegen onze eigen Chinese muur Christa Subroto.
Na twee games wist Ayla naar eigen zeggen niet meer hoeveel het stond,
ondanks een gedegen particuliere opleiding zoals ‘t Gooi betaamd, crepeerde van de pijn, kreunde harder dan Williams en Sharapova bij elkaar
en schreeuwde om pijnstillers!!!
Bij een stand van 6-1 1-0 in het voordeel van Christa moest Ayla de handdoek in de ring gooien. Het wijze advies van papa Rebel was om morgen
niet te spelen maar desnoods de finale op De Kuil op te geven om toch ‘s
avonds op het ORT te kunnen spelen. Slimme vent die Papa Rebel. Vandaag speelt Ayla dus wel op ons mooie toernooi, wat ze bij De Kuil doen
moeten ze maar zien... Het verzoek om een fysio voor vandaag is echter
aangepast in een verzoek om keiharde pijnstillers. Of wij deze tijger kunnen drogeren is echter zeer twijfelachtig....

V R I E N D E N VA N H E T O RT

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

W I S T U D AT. . . . .
*We gisteren voor het eerst in de geschiedenis van het ORT al hebben
moeten rectificeren voordat het 1e dagblad is uitgekomen...
*Ronnie Birza een carriere als tennisleraar ambieert! En wij zijn er van
overtuigd dat hij dit geweldig goed zou kunnen. Hij stelde gisteren voor
om kinderen die tijdens lessen niet luisteren per direct lijfstraffen te geven...lekker Ronnie!
*Wij naast de genoemde sponsoren ook Cafetaria van Empelen en Bakkerij de Kletersteeg willen bedanken voor hun bijdrage. Iedere deelnemer kan bij Van Empelen gratis een puntzakje laten vullen, je vindt de
puntzak in de goodie bag die je krijgt bij het inschrijven. Kletersteeg
sponsort de broodjes die wij iedere dag op het terras verkopen!

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!!
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