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Vandaag moet de nummer 1 van
de plaatsingslijst, Dennis Kockx,
aantreden en wel tegen zijn eigen leerling Tim van den Dijssel.
Sensei tegen de pupil, wie zal
het winnen? De oude rot of de
toekomst?
De verrassing van 2011 in de
HE4 Ingmar ‘Dingdong Pino’
van Dongen speelt vandaag in de
HE3 tegen de Playboy van TV ‘t
Stort; Jonah Gert. Waar Jonah
een week geleden nog onverwachts een pak slaag kreeg van
John van Lottum moet hij nu de
eer verdedigen van TV ‘t Stort
daar de overige Stortenaren
zich in de eerste rondes al in het
ravijn stortten;-)

ORTWEET
Twitter: #ORT2012
Facebook: Open Randenbroek
@KirstenBekkering: Dagje werken en dan vanavond de 1e ronde
bij het gezelligste toernooi van
Nederland #ORT2012 #damesdubbeldrama
Ruud van Gemert: Geniaal stukje
weer in jullie dagblad!!! Ik ben
fan! Hahah Zie je vrijdag ouwe! X
Bart de Wilde: mooi ruudje rundvlees! heb met mijn boterhammetje
erbij erg genoten van het stukje, je
stond er weer goed op!
Ydo
Bruinsma:Hahahahahaha
stukje van vandaag is ook weer
mooi! Kontfreund:)

27 JUNI

ORT ON FIRE!!!!
Vesten, moonboots, thermopakken, Uggs en
bivakmutsen maakten plaats voor piepkleine
Tanga stringetjes, blote sanka’s, wet t-shirts
en zwembroeken want damn wat was het
lekker weer!! Onze deelnemers wilden optimaal gebruik maken van de schaarse zon in
Nederland wat resulteerde in maar liefst 12
driesetters. Dit zorgde voor enige uitloop in
de late rondes maar ach, ze maken ons de pis
nie lauw, het was toch heerlijk weer!!
In de ronde van 15.00u
mochten 2 jonge goden
het tegenelkaar opnemen. Rick ‘plaatje voor
het koppie’ Oostveen
tegen Martijn ‘geen
stapje achter de baseline’ Splinter. Beide mannen hebben het minimaliseren van fouten tot kunst verheven. De tactiek die Rick
in dit kader hanteert is iedere bal zo hard mogelijk,
zo scherp mogelijk en zo laag mogelijk over het net
te roeien. Martijn doet het op zijn eigen manier, zijn
befaamde uitspraak is: “de bal past zich maar aan
aan mij, niet andersom!” Tja en dit levert natuurlijk
het nodige spektakel op. Iedere rally zat het massaal
toegestroomde publiek te wachten op een eerste fout.
Gelukkig duurde dit in 99% van de gevallen niet langer
dan 1,5 rally....Martijn bleek uiteindelijk in staat om
het aantal gemaakt fouten onder de 100 te houden en
won dus met 6- 6Om 16.45u mocht de onoverwinnelijke Ed ‘TERECHT‘
van Empelen het gemalen baksteen van baan 6 betreden in zijn gemengd dubbel 6 partij met Patruschka
‘na zdorovje’ Wolfsen. Ze hebben elkaar leren kennen
op een internationale uitwisseling van onze buurman
VVZA en dus waren ze geheel in stijl gekleed in black
& white! Het begin van hun wedstrijd tegen Irene van
der Zouwen en Sven van Ledden was niet goed, de
eerste set ging binnen no time naar hun tegenstanders
vd Rouven/vd Ledden, waarschijnlijk moest de taalbarierre nog doorbroken worden. Door middel van handgebaren ging de communicatie een stuk beter wat ze
de winst van de 2e set opleverde. In de 3e set kon van
alles gebeuren zoals een gemengd dubbel betaamd en
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dat gebeurde dan ook met
Ed als ‘Chef Maanbal’.
Urenlang gingen de ballen met een gemiddelde
hoogte van 120m boven
NAP en een gemiddelde
vluchttijd van 3 minuten over het net. Ellenlange discussies over ballen in of uit, de meeste eenvoudige smashes
linea recta het hek in, frustraties, irritaties, heftige emotionele reacties, alles zat in deze memorabele derde set.
Bij de eindafrekening bleek dat de eens zo onoverwinnelijke Ed van Empelen niet meer zo onoverwinnelijk is, het
koppel vd Rouven/vd Ledden won de allesbeslissende 12e
game en dus de wedstrijd.
Ah gossie we hebben een nieuw
liefdeskoppel rond dartelen op
ons park. Ze hebben elkaar ontmoet via het televisieprogramma
“Van Camping tot Kasteel”. Het
programma draaide erom wie de
prinses uit te toren van het kasteel kon bevrijden. Rijdend op
een witte vouwfiets, gekleed in
een housebroek met sportsokken
en badslippers en gewapend met
een bosje bloemen van de Esso
viel de prinses voor de charmes van deze rastokkie. We
hebben het natuurlijk over Charlotte ‘op mijn oprij laan
heb ik vangrails laten plaatsen‘ Tonjänn en Yellan ‘met een
wc rol onder de arm naar de toiletten’ Boendermaker. Als
redactie waren we enigzins verrast door deze combinatie. Het is een beetje alsof Prins Willem-Alexander gaat
daten met Patty Brard, of Queen Elisabeth met Erben
Wennemars. Sommige dingen verzin je niet. Maar eerlijk
is eerlijk het staat leuk bij elkaar. Onze Yel komt rustig
in zijn Polo’tje uit ‘85 met een Kip caravan erachter de
parkeerplaats op rijden. Mevrouw Tönjann daarentegen
laat zich in haar gouden koets met 6 volbloed Arabieren
naar ons park brengen. We weten niet helemaal zeker of
er in huize Tönjann / Boendermaker stevige gesprekken
zijn gevoerd voor aanvang van het ORT. Maar een uurtje
voor haar wedstrijd paste ze haar status op Facebook nog
snel even aan van “vrijgezel” naar “heeft een relatie”.
Iedereen weet dat je relatie pas serieus is als je je status
op Facebook hebt aangepast, zouden er al trouwplannen
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zijn? Yellan staat wel te boek als bezitterig, jaloers en is een rare jongen als het op
liefde aankomt. Daar tegenover staat een
commissie vol met jonge goden zoals Sam,
Joling. en onze eigen Prins Harry. Zou Yel
zijn Prinses Charlie op en naast de baan
in bedwang kunnen houden? Wij betwijfelen het en voorzien een zelfde soort ruzie als de lovebirds weleens op de
camping hebben gehad bij het opzetten van de voortent. Dat de kriebels
nog duidelijk in de buik van Charlotte te vinden zijn bleek gisteren wel. De
regerend kampioene in de DE3 wist haar niveau van vorig jaar niet te benaderen. Ze verloor met 6-bam 6-bam van Marissa ‘stuck in traffic’ Niroj.
Daar stonden ze dan hoor, de gebroeders
van den Hoek. Ze dragen dezelfde achternaam maar dat is dan ook de enige gelijkenis. Waar Hoekie84 (Jeroen) zich iedere
avond nog steeds 185 keer opdrukt, ligt
Hoekie85 (Mark) ‘s avonds met een homp
oude kaas op de bank. Waar Hoekie84
langzamerhand steeds meer een coupe
Dick Advocaat begint te krijgen, moet Hoekie85 een ‘Ruud van Breverode’ haarbandje in doen. Waar Hoekie85 nog
iedere avond de Amsterdamse binnenstand onveilig maakt, wordt Hoekie84 al zenuwachtig als hij in de rij van een discotheek staat. En waar
Hoekie84 gisteren op z’n sloffen de volgende ronde in de HE2 bereikte
tegen Rolf Alblas, vond Hoekie85 zijn Waterloo tegen Robbert ‘Frikandellen voor een euro ‘ van de Hoef.

W I S T U D AT. . . . .
*Mark Riebel op zoek is naar een nieuwe baan. De markt is naar Mark’s
eigen zeggen verziekt. Bedrijven zijn volgens Mark op zoek naar mensen van 20 jaar oud, met 10 jaar werkervaring, die 6 talen spreken, 8
circusacts kunnen, op water kunnen lopen en man en vrouw tegelijk zijn.
Dat Mark dus niet door de selectie heen komt kan je hem dus moeilijk
verwijten.
* Dezelfde Mark nog nooit een wedstrijd verloren heeft op ons toernooi.
Dit tot grote frustratie van Hoekie84, die naar eigen zeggen zelfs in een
rolstoel de uitdaging zou willen aangaan!!
* Redbull Jessie onwijs snel promotie heeft gemaakt binnen de commissie. Toen Groetjes Pimmie zich gisteren bezighield met de eerste levensbehoefte van de commissie pakte Benjamin direct de leiding over de
baanploeg. Sammie en Gerard werden met ferme hand gewezen op hun
verantwoordelijkheden. Wij denken dat het niet lang gaat duren voordat
hij aan de stoelpoten van zijn vader als voorzitter van Randenbroek gaat
zagen.....
* Dezelfde Redbull z’n mede commissilid Sam in zijn telefoon heeft staan
als Sam Jägertee.......
* Redactielid Sander het pattent op deze naam gelijk claimde alszijnde
zijn creatieve ingeving 2 jaar geleden...
* Onze Ronnie Birza gisteren met een nieuwtje kwam. De vader van DE
TANK van Randenbroek is namelijk G(e)TANK. Geboren in het diepe
Limburg is eerste luitenant Schijven berucht om het tanken van het Limburgse gele vocht met witte rand. Het militaire bloed zit in de familie!!
* Er aanstaande vrijdag weer ouderwets geschuurd kan worden op onze
feestavond!!
* Wij Gea, Jerry, Robbert, Dani en Inge willen bedanken voor de fantastische maaltijden die ze voor ons gemaakt hebben.

FIRST CLASS LOT
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 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 vielen de dagprijzen op de winnende lotnummers: 53 voor de
moderne tas, 151 voor het Nanny haarmodepakket, 216 voor de Gelnagels en 229 voor de mooie fles wijn!! Bent u de trotse bezitter van één
van deze loten? Kom uw prijs dan afhalen bij de keet!
Gezien de enorme hoeveelheid aan prachtige cadeau’s, zijn wij genoodzaakt meerdere loten per dag te trekken. Dit betekent dus eigenlijk dat
de kans dat u een prijs wint nog groter wordt. Vandaag maakt u kans op
de volgende prijzen:
Prijs:			
* Literair pakket		

Mogelijke gemaakt door:
The Read Shop

* Bob de Bouwer pakket

Brezan Amersfoort

* Kledingbonnen		

Score and Chasin

* Polaroid zonnebril

Polaroidonline.nl

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

HUIS VAN
DE DAG
Grebbestraat 7 te Amersfoort
Vraagprijs € 285.000,-- k.k.

Karakteristieke en goed onderhouden jaren ’30 eengezinswoning met
diepe zonnige achtertuin met mooi vrij uitzicht en berging. De woning
is in 2003 uitgebouwd aan de achterzijde, voorzien van een grote opbouw en ligt in één van de meest geliefde straten van het sfeervolle
Soesterkwartier en op korte afstand van het NS station Amersfoort,
de binnenstad, winkels, scholen, bos, dierenpark en sportpark. Woonoppervlakte 110 m². Perceeloppervlakte 142 m². 5 slaapkamers.

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl
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29-06-2012
21:00 - 01.30
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Uitslagen Dinsdag 26 Juni
12:00 uur

HD4

Joël van Ark
Less Goes

13:30 uur

HE2
HE3

15:00 uur

Stephan Gerritsen
Floyd Rosner

2-6 7-6 6-3

Tim van den Dijssel David Trampert
-

Casper Gerth
Rens Kok

7-6 6-0
6-4 6-4

HE3

Martijn Splinter

-

Rick Oostveen

6-3 7-6

16:30 uur

DE2
HE4

J. van Fraayenhoven
Cristian Kleijweg

-

Mirte de Bakker
Paul van der Oord

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

16:45 uur

HE3
HE4
GD6

Joël van Ark
Rik Bronts
Ed van Empelen
Patruschka Wolfsen

-

Nick Verkerk
Stephan Gerritsen
I. van der Zouwen
Sven van Ledden

6-4 6-4
6-1 6-1
6-1 2-6 7-5

18:00 uur

DE3
HD5

Charlotte Tönjann
Joost Gille
Martijn Mess
Eugene Kepel
Tijmen Pollack

-

Marissa Niroj
Guido Janssen
Robert van de Wal
Paul van Eijden
G.J. van de Vorsten

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

Marleen Gort
Nique van Ark
Anouk Delhez
Roy Onkels

-

Sophie van Wede
Felipe Wesbonk
Theo Iesberts
Saskia Klomp

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

HE6
HE6
18:15 uur

DE3
HE6
GD6

-

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

19:30 uur

HE2
DE3
HE5
DD6

Rolf Alblas
Crista Subroto
Laurens Deelstra
Betty Hakkert
Liesbeth Hendriks

-

J. van den Hoek
S. Oostveen
Olaf Kuyper
Sabine Elverding
Christel van Wee

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

19:45 uur

HE2
DD6

Mark van den Hoek
Esther Hommersom
Marije Piët
Dorien Groen
Sabine Holtewes

-

Robbert v/d Hoef
Petra van Oostveen
Linda Snijders
Kirsten Bekkering
Betty Venhorst

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

Ali Moghaddasian
Leo Nieuwenhuis
Natasja Masteling
Saskia Mess

-

Freek Gille
Stephan Putman
L. van Blijderveen
Katja Bongers

6-2 6-1

Menno Brakel
Cees van Duuren
Sander van Essen
Jaap Kries

-

Patrick van Houten 6-4 7-6
Peter Rietman
6-1 4-6 6-2
Leon Corba
6-4 6-2
Ton van den Brink

DD7 17+
21:00 uur

HD6
DD7 17+

21:15 uur

HE4
HE7 17+
HD7 17+

6-3 6-2

6-1 7-5

Planning Woensdag 27 Juni
15:00 uur

HE3
HE5

Anne van Pelt
Cristian Kleijweg

-

Karin Stoopman
Laurens Deelstra

16:30 uur

DE5
HE6

Anouk van Gangelen
Erik van de Wiel

-

Sophie Horst
Bart Adegeest

16:45 uur

HE3
HE4

Jonah Gerth
Vito Vrugteveen

-

Ingmar van Dongen
David Trampert

18:00 uur

DE2
HE3
DE4
DE6

Elleke Brolman
Joël van Ark
Bonnie Riechers
Maria v/d Coterlet-Hopman-

Stephanie Oostveen
Yellan Boendermaker
Lisanne Bak
Denise van Asch

18:15 uur

DE4
HE5
HE5

Kim Vrugteveen
Brian Duijst
Robbert Ooms

-

Marloes van Gangelen
Hans Groen
Jesse Abbay

19:30 uur

DE3
HE3
HE4
GD7 17+

Lisa van Tiel
Bert van Wede
Rutger de Zoete
Martha van Empelen
Jerry Tuhusula

-

Lisanne Muuse
Sjoerd Elzenga
Rodi Béthe
Hans van Beek
Astrid van Hamersveld

19:45 uur

HD5
HE6
HD6

21:00 uur

GD3
HD5
GD5
DD7 17+

21:15 uur

HE2
GD5
GD7 17+

Jonne Fluitsma
Berry Witte
Justin Pollack
Erik Alink
Peter Rietman

-

George Hey
Rogier Plijnaar
Eugene Kepel
Marco van Schaik
Jaap van der Vijver

Charlotte Tönjann
Yellan Boendemaker
Sander de Moel
Jeroen Wijker
Sander Brouwer
Ellen Does
Debbie Huurdeman
Yvonne Keyzer

-

Yvette Hamming
Matthijs van Bruggen
Bart Bloembergen
Marco Bloembergen
Roland Meijer
Inge Pelt
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld

Dennis Kockx
Marjolie van Essen
Maarten Belgers
Monique Masteling
Andre Masteling

-

Tom van den Dijssel
M. ’t Lam-Linschoten
Sjoerd Veenma
Mark Kragting
Annemarie van Loo-Punt

