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Vandaag proberen we enigszins 
de schade in te halen van de 
wedstrijden die wij gisteren niet 
hebben kunnen spelen. 

De dag begint goed met een 
onderonsje om 13.30u tussen 
Ruud de la Gemert Engelbert 
van Bevervoorden en Tim van 
den Dijssel in de HE3. De laat-
ste wedstrijd die Ruudje hier op 
Randenbroek speelde was de 
kampioenswedstrijd op de laat-
ste competitiedag, we zijn be-
nieuwd of hij die goede lijn kan 
voortzetten.

Verder vandaag veel wedstrij-
den in de hoge categoriëen dus 
het belooft weer een mooie dag 
te worden met hopelijk wat 
meer zon en minder regen!

O R T W E E T

Welkom op het Open Regen Toernooi! Al-
thans die naam had het toernooi gisteren 
meer eer aan gedaan want mensen wat was 
het een drama!!!! Aan één stuk door alleen 
maar regen regen regen. Zoveel regen dat 
zelfs de uitstekende drainage van onze ‘all 
weather banen’ zijn meerdere moest erken-
nen in moedertje natuur. Gelukkig konden we 
uitwijken naar de tennishal van Theo Meijer 
in Leusden waar we toch nog 30 partijen heb-
ben kunnen spelen. 

Dat de hal niet 
ideaal is voor de 
meeste deelne-
mers werd vanoch-
tend weer op een 
pijnlijke manier 
duidelijk voor onze 
eigen Mark ‘Justin 

Bieber’ Buitenkampf. Om 09.00u werd hij door onze 
altijd vrolijke dames van de planning gebeld dat hij in 
de hal moest spelen. Dat Biebertje hier niet zo blij mee 
was liet hij blijken aan zijn vriendjes via Whatsapp. In-
spector Whatsapp, vriend van de redactie, heeft beslag 
weten te leggen op deze ietwat schokkende reacties 
die wij u niet willen onthouden: “Zo, word je om 9u 
gebeld dat je naar de hal moet komen. Ze weten al 
eeuwen dat het dit weer wordt, bellen ze me uit me 
bed. Wat klote dit”. Dat is krasse taal Mark. Het woord 
klote was in het geval van onze rasduitser misschien 
wel op zijn plaats. We zouden er eigenlijk keine kloten 
van willen maken. Mark had namelijk de ballen niet 
om te winnen, hij verloor zijn partij van het technisch 
hart van TC Boer zoekt vrouw; Ramon van de Ven. 

Tegenover de hal van Theo Meijer 
zijn ze een nieuwbouwwijk uit de 
grond aan het stampen. Toen de 
grond omstreek 15.30u binnen in de 
hal begon te trillen keek dus eigen-
lijk niemand verbaast op. Maar sinds 
wanneer werken ze op zondag?! Is 
het een aardbeving, tsunami, vulkaan 
uitbarsting? Nee......het is de Tank 
van de plaatselijke LTV, zijn naam....

Carlo Schijven. Als zoon van Eerste Luitenant Groetjes 
Pimmie, is junior onderdeel van het Korps Mariniers. 125 
kg schoon aan de haak en alleen maar spieren. Badr Hari 
eat your hart out, deze kast gaat binnenkort achter jouw 
Estelle Gullit aan. Tegenstander Sam Brundel was zo ge-
imponeerd door het zien van De Tank dat hij eigenlijk het 
liefste onder het tapijt van Theo Meijer was gaan liggen. 
Sam z’n schild bleek niet sterk genoeg voor de zware mu-
nitie van De Tank die met zijn rupsband vol over hem heen 
reed. Sam moest capituleren en De Tank won de slag van 
Leusden met 6-3 6-4.

De vaderrrr van 
Sjoerrrrd van As is 
wat wij in het oerhol-
lands gewoon een ras 
kakkerrr noemen. Net 
terug van een jeep sa-
fari uit de kelder van 
donker Afrika, hees hij zichzelf gistermiddag in de Jag 
en tufde heeerrrlijk naar het regenachtige Leusden. En 
daar had hij eigenlijk een beetje de pee in. Want voor 
dit soort afstanden, Muiderberg - Amersfoort, biedt 
normaal gesproken de helikopter uitkomst. Sjoerd ver-
baasde zich in de auto over zijn vader die vragen stelde 
als: Waarrrom rijden deze paupers op MIJN weghelft?! 
Kun je het toernooi niet naar onze achtertuin verplaat-
sen mijn zoon?! En hoe het in hemelsnaam mogelijk is 
dat er anno 2012 nog steeds geen auto bestaat die je 
automatisch naar de plek van bestemming brengt?! Na 
de grote oversteek van maar liefst 25 minuten arriveer-
den vaderrr en zoon dan toch bij Theo Meijer. Sjoerd 
mocht aantreden tegen Randenbroeks topper Jeroen 
van Wede. En dat Sjoerd en het Open Randenbroek Toer-
nooi een combinatie zijn met een gouden randje was ook 
gister weer duidelijk, hij won met 6-2 7-5. Na afloop 
van de wedstrijd viel onze eigen Redbull Jessie van Ke-
ken bijna van z’n barkruk toen de weledelgestelde heer 
van As de rekening van €18,- betaald met een brief van 
€100,-. Wij hebben uit betrouwbare bron vernomen dat 
Van As senior een trouwe lezer is van ons “bulletin”. 
Mocht u dit lezen, we hebben voor volgend jaar een va-
cature voor een hoofdsponsor, wellicht kunt u ons wat 
cash money bezorgen?!

ORT
Open Randenbroek Toernooi

ORT
Open Randenbroek Toernooi

WE VOELEN NATTIGHEID!!

Wij hebben via Facebook al 137 
likes ontvangen op onze Boyband 
foto! Op naar de 200!! Like onze 
foto en ontvang een privé-optre-
den!! Hier kort wat reacties op 
onze foto:

@ Helden!!!! Cristiano Ronaldo 
kan er zo tussen als John!

@JoostvanEijsden: Zeg Geer, hoe 
krijg jij nou gel in dat ‘haar’ van 
jou??

@DanielleSchuur: Geniaal, een 
kruising tussen T-Birds en Greace!
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HUIS VAN 
DE DAG
Muldersstraat 19 te Amersfoort
Vanafprijs € 175.000,-- k.k.

Op een leuke en rustige locatie gelegen goed onderhouden uitgebouw-
de bungalow. De woning kenmerkt zich door zijn fraai aangelegde zon-
nige achtertuin met prachtig vrij uitzicht, keurige onderhoud en heeft 
slaapkamers en badkamer op de begane grond. Deze bungalow ligt 
in het aantrekkelijke Rustenburg nabij de binnenstad van Amersfoort, 
scholen en uitvalswegen. woonoppervlakte 70 m² (exclusief inpandige 
berging van 9 m²). Perceeloppervlakte 140 m².

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

*Een commissielid het gisteren voor elkaar kreeg om zich 2 keer op één 
dag te verslapen. De betreffende krullenbol (niet Sandro) beweert dat 
zijn wekker niet werkt wat gelijk staat aan ‘mijn hond heeft mijn huis-
werk opgegeten’...
* Hij voor straf moet trakteren en een liedje moet zingen...
* Joling gisteren vroeg naar huis ging omdat hij de volgende ochtend 
krekels ging kijken met zijn oogappeltje Desiré...
* Adel Haverlag onze club zo pauper vindt dat ze zelfs een creative desig-
ner heeft ingehuurd om onze clubnaam een chique randje te geven? Het 
resultaat: LTV Randenbroeck...
* Ruud ‘schuurpapiertje’ Schoordijk zijn kleren van zaterdag zo lekker 
vond zitten dat hij had besloten er ook maar in te slapen...
* Dit het resultaat was van een overdosis Hertog Janusjes op onze ope-
ningsavond...
* Wij in totaal al 137 likes hebben ontvangen op onze op onze Boyband 
foto...
* Een gezamenlijk bezoek aan het Holland Casino het volgende ople-
verde: 5 Big Mac’s, 3 Cheese Burgers, 4 Mc Chicken’s en 23 Fritessaus. 
En dan te bedenken dat Sam ‘ik ben heel erg verliefd’ Yeganeh zich niet 
eens bij deze groep heeft gevoegd.

W I S T  U  D AT. . . . .

Er werden gisteren in totaal maar 2 wedstrijden op 
ons eigen clubbie gespeeld. In 1 van die 2 wedstrijden 
mocht zekerheidje Sander de Kleuver optreden. En 
geheel in traditie vloog hij er weer in de 1ste ronde 
uit. Het wapenarsenaal van deze camping artiest be-
staat uit hekhands, beperkt loopvermogen, falende 
tactiek, conditionele belemerringen en een haperen-
de service. Stel daar tegenover de meeste extroverte, 
flegmatieke, fragiele, fijnbesnaarde, gevoelige balfir-

tuoos Jesper Knoop en dan weet je eigenlijk voor aanvang van de wedstrijd 
de uitslag al. Het werd dan ook 7-5 6-1 en zo kan Sander snel terug om 
voor het donder nog even de koeien op stal te zetten, wat Schwientjes te 
tikken,  en een vrouw te zoeken.

Een voorweekend is niet compleet zonder 
dat Basje ‘Sixpack‘ Flohr heeft gespeeld. 
Bas is al 20 jaar trouwe deelnemer van 
ons toernooi en heeft nog nooit het voor-
weekend weten te overleven. Vandaag 
mocht hij zijn kunsten vertonen in de hal. 
Een ondergrond die Basje op zijn lijf is 
geschreven. Mooie techniek afgewisseld met snoeiharde hekstrokes en 
een ‘alles of niets’ mentaliteit maakte dat het een oogstrelende wedstrijd 
werd. Spannend was het ook want de wedstrijd moest beslist worden met 
een Supertiebreak. Een spelonderdeel wat Bas de afgelopen jaren al pro-
beert te vermijden door alleen maar Heren competitie te spelen. Dat de 
supertiebreak Basje juist de das om deed was dan ook geen verrassing. 
Wederom zullen we Bas alleen op de feestavond weer tegenkomen deze 
week. Wij feliciteren Jesse Abbey met zijn winst op deze afgetrainde Ado-
nis, het werd 4-6 6-3 7-6.

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 etens-
kraampje en in de keet.

Gisteren viel de dagprijs op het winnende lotnummer 228!!! Bent 
u de trotse bezitter van dit lot? Kom uw prijs dan afhalen bij de keet!

De prijs waar u vandaag kans op maakt wordt mogelijk gemaakt 
door Merel en Falco Auto. Het is een gratis APK keuring!!

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

F I R S T  C L A S S  L O T


