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Het ORT, een toernooi van
tradities. Eén van die tradities
is de officiële opening van het
toernooi, de openingsdag ziet
er als volgt uit:
09:00 uur: Aanvang wedstrijden
18:30 uur: Officiële opening,
wat zal de commissie dit jaar
verzonnen hebben?!
19:30 uur: Het spectaculaire
openingstoernooi dat dit jaar
weer in het teken staat van
handicaptennis. 16 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 deze gezellige avond
aanwezig te zijn!

ORTWEET

Ook wij gaan met onze tijd mee!
Onze toernooiwebsite moet dit
jaar plaatsmaken voor onze eigen ORT facebookpagina!! Via
deze pagina wordt u nu al op de
hoogte gehouden van allerlei
acties en nieuwtjes. Dit zal gedurende de week niet anders zijn.
Foto’s, dagbladen, schema’s, alles zal op de pagina te vinden
zijn. Wilt u niks missen? Like
onze pagina dan snel via Open
Randenbroek Toernooi!!

22 JUNI

BENVENUTI SIGNORE E SIGNORI..
Week 26 van het jaar, het beste toernooi staatweer voor u klaar. Weken van spanning en beraad, het land staat weer op zijn kop, mensen in
rep & roer, dit keer geen afgang op het EK, La Famiglia is losgeslagen…. Daar zijn we weer!! Het
32ste Open Randenbroek Toernooi is van start
gegaan. A Tennis Offer You Can’t Refuse!
12 maanden, 51 weken, 356 dagen hebben wij er als
MAFFIA Familie weer naar toe geleefd. De maanden
oktober en november zijn wij geïnfiltreerd in de maffia bendes van Zuid-Italie om het thema van dit jaar
zo goed mogelijk voor u vorm te geven.
Het Open Randenbroek Toernooi, het toernooi waar
talenten worden ontdekt, bol staat van de professionaliteit en gezelligheid, de feestavond memorabel
is en waar de commissie altijd voor u klaar staat. Een
schot in de roos voor tennissers en toeschouwers.
2013, het jaar waar records verbroken worden. Toen
er vorig jaar een inschrijvingsrecord werd gevestigd
dachten we dat het niet gekker kon! Maar bij het
ORT kan het blijkbaar altijd gekker. Dit jaar hebben
we maar liefst 375 inschrijvingen ontvangen en daar
zijn wij als commissie enorm trots op!

THEMA

Het moge duidelijk zijn, het ORT 2013 vindt plaats in
de donkerste stegen van Italië. Op plekken waar het
ongedierte hoogtijdagen kent, het aantal moorden
per dag hoger ligt dan het aantal keer dat mensen
boodschappen doen, politie en justitie al lang geleden vertrokken zijn en maffia bendes het straatbeeld
bepalen.
Maffia is de naam van een geheel van geheime criminele organisaties, georganiseerd in afdelingen.
Om aan de term ‘maffia’ te voldoen, moet een criminele organisatie over vier verschillende segmenten beschikken: een criminele, culturele, politieke en
economische. Onder elkaar spreken maffiosi nooit
over hun organisatie in termen van “maffia”, eerder
gebruiken ze termen als “de Familie”. Dit jaar zijn
er maar liefst 7 verschillende maffia families op het
park van LTV Randenbroek neergestreken. Ze stellen
zich aan u voor op www.openrandenbroek.nl onder

het kopje Video’s.
Daarnaast vindt
u ze op de grote
borden op de banen van ons park.

Al deze families
zijn op borgtocht
vrij onder de
voorwaarde dat
ze onze spelers
en bezoekers een
week lang voorzien van alle gemakken. Het hele terras is dan ook volledig ingericht
als Italiaans restaurant. Onze ster kok Jerry ‘Don Padre’
Tuhusula zal er samen met zijn assistenti een week lang
voor zorgen dat de inwendige mens niets tekort komt.
Mocht er een familielid in de fout gaan dan is er op het
park direct een plek voor ze vrijgemaakt, de keet doet
namelijk dienst als de Alcatraz gevangenis. Het is echter
de vraag of ze hier terecht zullen komen, want bij het
verbreken van de Omerta wordt een maffioso vermoord
en met een rat in de mond voor vuil achtergelaten. We
zullen zien hoeveel commissieleden de week eindigen
met een stukje rat in de mond…..

HULPTROEPEN

Er komen regelmatig mensen op het park die aan ons
de vraag stellen waarom wij zo’n grote commissie hebben... Tja, als je een toernooi zoals het ORT wilt neerzetten heb je nou eenmaal mankrachten nodig. En die
mankrachten stoppen niet bij de 14 commissieleden,
wij krijgen namelijk voorafgaand aan en tijdens het toernooi de nodige hulp van mensen die het ORT een warm
hart toedragen.
We beginnen met een nieuw gezicht voor de commissie die het afgelopen jaar al veel heeft betekend voor
de vereniging. Deze creatieveling weet zelfs van Sam
nog een hunk te maken met haar Photoshopskills. We
hebben het natuurlijk over Natasja ‘creativo tuttofare’
Wallenburg. Natasja is ons creatieve brein en heeft alle
communicatie-uitingen ontworpen. Van de poster tot
en met de advertenties in dit dagblad, alles is afkomstig van de vingertjes van onze Natas, enorm bedankt!!
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Als echte Randenbroeker bied je ook de helpende hand aan je mede
clubleden. Esmee Alink is zo’n echte Randenbroeker! Wij bedanken
haar voor de Masterclass Toernooiassistent!!

naar een volgend niveau te tillen. Na een gezellige avond heeft Martin
aangekondigd graag voor minimaal 3 jaar aan ons verbonden te willen
zijn, daar zeggen wij natuurlijk geen nee tegen!

U zult ze al regelmatig voorbij hebben zien komen op onze facebook
pagina, de ontzettend gave gangsterfoto’s!! Niemand minder dan Erik
Jansen, de broer van die andere Jansen tijgahs uit de commissie heeft
dit mogelijk gemaakt. Wij bedanken Erik voor de professionele fotoshoot, het resultaat mag er zeker zijn! Check onze facebookpagina of
www.erik-jansen.nl voor alle foto’s!

De volgende nieuwkomer in de categorie sponsoren is Medisch Centrum
Nieuwland. Vorig jaar heeft u al de mogelijkheid gehad om u gedurende
de week te laten verlossen van allerlei kwaaltjes door fysio Rutger de
Zoete. Deze samenwerking beviel van beide kanten zo goed dat de samenwerking nu verder uitgebreid is. Heeft u gedurende de week last
van onwillige spieren, krakende gewrichten of wordt de stress van de
wedstrijden u gewoon een beetje te veel, Medisch Centrum Nieuwland
staat voor u klaar!

Voor de fotoshoot zijn wij op zoek gegaan naar een Italiaanse setting
welke wij gevonden hebben bij Restaurant O Sole Mio. Wij willen hen
ook hartelijk bedanken voor deze mogelijkheid! Tevens zal O Sole Mio
tijdens de week een Italiaanse avond voor ons verzorgen, hier kijken wij
uiteraard erg naar uit!
Het begint eentonig te worden
maar ook dit jaar bedanken wij weer
onze huisneger en grootste vriend
van het ORT, Jerry Tuhusula. BolleTjerry zoals hij door sommige wordt
genoemd is voor ons van onmisbare
waarde! Jerry is de specialist op het
gebied van catering en gedurende
de week kunt u bijna iedere dag genieten van zijn kookkunsten. Jerry,
ook dit jaar weer enorm bedankt!!

SPONSOREN

Met pijn in het hart hebben we vorig jaar afscheid genomen van onze
trouwe hoofdsponsor Telman & Van Leeuwen Makelaars. Helaas zijn
we er dit jaar niet in geslaagd om een nieuwe hoofdsponsor aan ons
toernooi te verbinden. Gedurende de week zullen onze hoofdscouts
daarom nadrukkelijk op zoek gaan naar een waardig opvolger, wees gewaarschuwd!
Gelukkig heeft het ORT een aantal trouwe sponsoren die al vele jaren
bereid zijn om te investeren in ons toernooi. Te beginnen bij Pon Dealer
Groep. Voor iedereen een bekende naam en een bedrijf dat zich ook
nadrukkelijk inzet voor maatschappelijke projecten in de regio.
Ook de Scheidingsmakelaar heeft besloten om dit jaar weer sponsor te
zijn. We hopen van harte dat u hier niet naar toe hoeft te gaan, maar als
de nood aan de man is dan bent u hier absoluut aan het goede adres!
Winkelcentrum Schothorst heeft zich voor het 2e jaar aan ons toernooi
verbonden en vanzelfsprekend zijn we daar erg blij mee. Het winkelcentrum bevindt zich op een steenworp afstand van ons park, u vindt er alles
wat u nodigt heeft!

Als derde Poware Automation (www.poware.nl), dit bedrijf doet allemaal
ingewikkelde zaken maar u schijnt er terecht te kunnen voor het ontwerp,
de realisatie, optimalisatie en vernieuwing van productiebesturing- en
productieinformatiesystemen, maar ook voor een deskundig advies of
het verzorgen van een specifieke applicatietraining. Ja zo ziet u maar,
niets is te gek voor het ORT! Poware te gek dat jullie een bijdrage leveren aan ons toernooi, we kijken uit naar een langdurige samenwerking.
De laatste nieuwkomer is Rainmen (www.rainmeneurope.nl), een bureau
dat organisaties helpt om fundamentele veranderingen door te voeren
met blijvend succes. Onlangs heeft het bestuur van Randenbroek ook
al kennisgemaakt met de kracht van de aanpak van Rainmen. Laten we
hopen dat Rainmen tijdens de week hun eigen naam geen eer aan doen
en dat we de paraplu’s thuis kunnen laten liggen. Rainmen, dank voor
jullie bijdrage!

SCHEMA’S

Dit jaar hebben we maar liefst 375 inschrijvingen ontvangen, een nieuw
record in de ORT geschiedenis. Komt de toename van het aantal inschrijvingen door het thema, de nieuwe banen, de schitterende promotiefilm
of de jaarlijkse terugkomende gezelligheid en professionaliteit? Wij denken door een combinatie van bovenstaande factoren.
Aan de 375 inschrijvingen van dit jaar zit helaas wel een nadeel. Ondanks
dat wij dit jaar een baan meer tot onze beschikking hebben zijn er niet
genoeg mogelijkheden om zoveel wedstrijden te kunnen laten spelen.
We zitten er aan te denken om het toernooi volgend jaar een Grand Slam
Format te geven. Twee weken lang, 950 wedstrijden, geen uitlotingen,
schema’s van 128 en er kan er maar één de beste zijn.
Doordat er dit jaar een extra baan beschikbaar is hebben we het aantal
uitlotingen kunnen halveren ten opzichte van vorig jaar. De planning is
9 uur lang bezig geweest met het vervelendste onderdeel van het toernooi, het uitloten. Het groentje van de commissie, Robbert “Addominale” van de Hoef kreeg het voor elkaar om zich 3 uur te verslapen op
deze belangrijke eerste werkdag. Hij had de nacht vertoeft in de Rosé
buurt tot in de late uurtjes. We waren helaas genoodzaakt om 41 spelers
op een onderdeel uit te loten. We hopen daarom op begrip van u!

Kosten nog moeite werd er door de ORT commissie gespaard in de
zoektocht naar nieuwe sponsoren. Stad en land werden afgezocht, call
centers werden ingezet, lunches, diners, advertenties, alles hebben we
er aan gedaan. En met succes!!! In totaal hebben we 4 nieuwe sponsoren aan ons weten te binden!

Dit jaar organiseren we wederom een categorie 2 toernooi. De spelers
die net niet de top hebben bereikt, naast tennis ook van gezelligheid
houden, niet zeiken over de baansoort en de mentale weerbaarheid voelen om aan het ORT deel te nemen. Er zijn iets minder inschrijvingen dan
vorig jaar, maar het belooft wederom een spektakel te worden. WIJ ZIJN
BLIJ met jullie!

We starten met PWC, jaja niet de eerste de beste. Vorig jaar tijdens de
finaledag van ons toernooi liepen we tegen Martin Bauman aan, al jaren
betrokken bij Alta en op allerlei fronten actief om tennis in Amersfoort

Er doen dit jaar weer veel Blauwwitte tijgers mee. In alle onderdelen van
het toernooi zijn spelers van Randenbroek actief. Het draait niet om de
competitie, maar week 26 is de tijd om te vlammen voor de Randenbroe-
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kers. Alle ogen, armen, pennen, camera’s en laptops zijn gericht op de
Blauwwitte personalities. Een jaar in het zweet gewerkt voor dit toernooi,
speciale eetschema’s, nu moet het gebeuren, geen verstoppertje meer
spelen, maar strijden voor wat je waard bent. De trainers en scouts zien,
ruiken, proeven en horen alles. Dit is de week waarin je jezelf moet bewijzen!
Deze week worden er in totaal 297 wedstrijden gespeeld in 27 verschillende onderdelen. Dat betekent voor de commissie het slepen van 594
speelhelften. De schema’s van de HE4, HE5, HE6 en HE7 zitten helemaal
bomvol, de deelnemers zullen strijden met alles wat ze hebben om de
finaledag te halen. De vraag is natuurlijk: wie kronen zich tot CAPO’S van
het toernooi en gaan naar huis met de Scudetto?!

DE COMMISSIE

Una grande ORT famiglia, dat zijn wij! De grootste tennisfamilie van Nederland staat deze week weer voor u klaar! Een hechte familie die 365
dagen per jaar het ORT ademt en waarbij er alleen blauwwit bloed door
de aderen stroomt. En ja mensen, wat hebben wij er weer zin in! Samen
met onze amici di tennis gaan we er wederom een superweek van maken.
Zoals elk jaar is er weer keihard gestreden om alle voorbereidingen op tijd
af te krijgen. Dat wij daarvoor door het vuur gaan werd ook dit jaar weer
duidelijk. Deadline niet gehaald?? Dan kon je er donder op zeggen dat je
‘s ochtends wakker werd met een paardenkop als bedpartner, geheel in
stijl van het thema uiteraard ;) Want ja, als het op het ORT aankomt, zijn
wij hele rare mensen... En waar zoek je dan naar als je versterking nodig
hebt voor de commissie? Juist, nog meer vreemd volk met de echte ORT
mentaliteit en na niet al te lang zoeken kunnen we zeggen: ‘We found
them!!’. Ook dit jaar verwelkomen wij weer twee toppers met ongekende
kwaliteiten waar wij enorm blij mee zijn!
Een aantal jaren hebben wij mensen van een respectabele leeftijd met
veel ervaring toe weten te voegen aan de commissie. Mensen zoals Pim,
Raymond en Hanneke hebben gezorgd voor de nodige balans, stabiliteit
en opperste staat van Zen. Dat deze mensen van ongekende waarde zijn
gebleken voor de commissie staat buiten kijf maar met het oog op de
toekomst zijn wij vorig jaar begonnen met het doorvoeren van verjonging
door Jesse aan te trekken. Deze lijn willen wij doorzetten, de overige leden van de commissie worden er immers niet jonger op. Met trots presenteren wij onze kersverse aanwinsten Robbert ‘Pene Lungo’ Ooms en
Robbert ‘Addominale’ van den Hoef of wellicht bij u bekend onder de
aliassen ‘Ronnie’ en ‘Boef’.
We beginnen met de perschef van Randenbroek, een mix tussen Kees
Jansma en Sierd de Vos, Ronnie Ooms. Sinds kort is Ronnie een onmisbaar onderdeel geworden van zoals Sam het zou noemen: ‘The Randen-

broek Department of Communication Science’. Vooral zijn vlotte pen en
ongelooflijk grappige verslagen in ons clubblad zijn bij onze headhunters niet onopgemerkt gebleven. Er is daarom besloten om
Ronnie de kans te geven op een nieuwe dimensie in zijn leven; Lid worden van de ‘ORT
Famiglia’. Ronnie heeft zich in de voorbereiding voornamelijk bezig gehouden met
verschillende communicatie-uitingen, sponsoring en uiteraard kunt u zijn schrijfstijl ook bewonderen in ons oogappeltje: Het Dagblad!
De tweede ORT-telg die wij mogen verwelkomen is onze eigen Robbert
van den Hoef alias Boef. En deze alias heeft hij niet zomaar verkregen
want een boefje is het wel. En waar belanden alle echte boefjes uiteindelijk? Juist, in de ORT Commissie! Boef is een jongen gebleken met
een enorme drive die wel van aanpakken weet. Zeker op het gebied van
sponsoring heeft hij nu al zijn sporen verdiend. Waar het in tijden van
crisis moeilijk lijkt om sponsoren te werven ziet deze tijger alleen maar
uitdagingen en juist naar zo’n persoon waren wij op zoek! Tijdens de week zal Boef
voornamelijk Bianca en Chantal ondersteunen in de planning en dat zal geen makkelijke klus worden. Naast goede planningskills moet je namelijk ook gewoon een paar
goede oren hebben. Het aantal decibellen
in de keet bereikt namelijk ongekend grote
hoogtes waar zelfs de omwonenden van
Schiphol nog van zouden schrikken met
Bianca in de buurt.
Het begint bijna normaal te worden maar ook dit jaar zal de commissie
u weer in de watten leggen, u weer escorteren naar de baan, voor u
slepen, water halen en u wederom een onvergetelijke week bezorgen!
Voor ons als commissie vanzelfsprekend maar voor u wellicht weer een
openbaring want waar vind je dit nou nog meer in Nederland? Wij wensen jullie allen een geweldige week! Solo l’amore, Ciao!

ACTIVITEITEN

Maandag 24 juni - Koekenpantennistoernooi Jawel! Altijd al eens willen tennissen
met een koekenpan? Doe mee aan dit hilarische tennistoernooi, wat onder leiding komt
te staan van niemand anders dan koekenpantennistoernooileider Yorin ‘pakketje’ van
Keken.
Woensdag 26 juni - Serata Italiana In het
clubhuis wordt een echte Italiaanse avond
gehouden met lekker Italiaans eten, heerlijke
wijn, muziek en nog veel meer. Deze avond
wordt mede mogelijk gemaakt door Italiaans
restaurant O Sole Mio en vinoloog Christel
van de Water.
Vrijdag 28 juni - Grande Loteria Dit wordt je geluksavond! Om 20.00
uur houden we de grote loterij, met prijzen die het leven vele malen
mooier maken. Koop de loten bij Jerry!
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Vrijdag 28 juni - Notte di Festa In ORT termen hebben we het hier natuurlijk over de FEESTAVOND! Een jaarlijks hoogtepunt waar je gewoon
bij moet zijn. Vanaf 21.30 uur wordt de muziek verzorgd door onze vrienden van Tendance en we hebben een cocktailbar met twee van de meest
sexy barmannen van Amersfoort, het duo Lingo & Tankie, Dyon van Empelen en Carlo Schijven. Zet deze avond nu in je agenda!
Zondag 30 juni - Gran Finale De finaledag van het toernooi met natuurlijk
veel spannende en mooie wedstrijden. Uiteraard ook weer pannenkoeken op het terras en het Italiaanse ijs mag ook niet ontbreken.

DE DON SPREEKT
Je loopt het tennispark op. De ontvangst
van de organisatie is hartelijk. Je bestelt
een kopje koffie en gaat rustig op het terras, in de stralende zon zitten. Op baan
1 speelt jouw voorprogramma, een gemengd dubbel 2. Je zit om je heen te
kijken en voelt dat dit jouw avond gaat
worden. En ineens is het voorprogramma klaar. Je naam wordt omgeroepen
en je wordt verzocht je te melden bij
de wedstrijdkeet. Je haalt nog snel een
sportdrank en een candybar. Eenmaal
aangekomen bij de wedstrijdkeet staat
je tegenstander al zenuwachtig om zich
heen te kijken. Je schudt stevig de hand
en met luidde en overtuigende stem, roep jij je voor- en achternaam. Om
je tegenstander goed te kunnen analyseren, besluit je om achter hem
en de escort van de commissie aan te lopen, richting de baan. Zodra je
in het zicht van het publiek op het terras komt, wordt jouw naam diverse malen gescandeerd. Zonder enige schaamte vormen je handen een
hartje naar je fans. De ballen rollen uit het blik, het water staat klaar en de
escort naar de baan wenst jullie veel succes. De veters worden gestrikt,
het haarbandje strak om je gekamde haren en we kunnen beginnen. Na
het inspelen, 18 games en 90 minuten later, word je gefeliciteerd door je
tegenstander aan het net. Met een grote glimlach loop je naar je bankje.
Terwijl je gaat zitten, wordt de baan voor je gesleept en de sleper spreekt
je mooie woorden toe over je spel. Je weet dat je goed gespeeld hebt
en dat je alles er aan gedaan hebt om te winnen. Je zucht de vermoeidheid uit je lichaam. De volgende dag lees je in het toernooi-dagblad een
leuk stuk over jezelf. De superlatieven worden aan één stuk door, achter
je naam geschreven. Het aangrijpende verhaal, laat je de avond opnieuw
beleven. Dit was een mooie avond!
Het kan zomaar jouw verhaal zijn van op het Open Randenbroek Toernooi
2013.
Met de gehele commissie proberen we voor al onze 375 deelnemers dezelfde randvoorwaarden te creëren, voor een dergelijk mooi verhaal. De
afgelopen negen maanden hebben we enorm hard gewerkt om een ORT
neer te zetten, zoals het hoort te zijn. Ik ben enorm trots op de gehele
commissie, als ik zie wat we hebben bereikt in de voorbereiding. Vandaag
gaat het dan echt beginnen en ik wil iedereen heel veel succes en plezier
toewensen tijdens het ORT 2013!
Ciao,
Pascal ‘Don Papi’ Tuhusula

VRI E NDE N VA N HE T O RT
Na de primeur in 2010
beleefde dit initiatief
in 2012 het 3e jaar.
Met 38 deelnemers, 14
meer dan in het jaar er
voor, overtrof dat onze
verwachtingen
ruimschoots. Hierbij willen we de Aandeelhouders van het afgelopen
jaar nogmaals bedanken voor hun steun. Met hun steun hebben
we de gehele commissie kunnen voorzien van nieuwe vesten.
Hiermee krijgt de commissie weer een mooie uitstraling en zal
het verwarmen bij de wat koelere zomeravonden.
De Vrienden van dit jaar herkent u aan het witte polsbandje
dat ze dragen met de tekst Vriend van het ORT. Ook worden ze
genoemd op het bord Vrienden van het ORT dat op het terras
te vinden is. Daarnaast mogen de Vrienden meedoen aan het
unieke openingstoernooi en krijgen ze consumptiebonnen voor
tijdens de week! Maar het belangrijkste is dat iedere Vriend ons
enorm helpt oml leuke dingen te blijven doen!
Wilt u nou ook Vriend van het ORT worden, loop dan snel even
langs de keet!!

W I S T U D A T. . . . .
* Hanneke “madre moekie” Schoordijk al sinds 1 maand weet dat er
een camera op haar Iphone zit....briljant!
* ... dezelfde dame vindt dat de mannen in de commissie goed kunnen
soppen...
* Roberto “Ricciolo“ zo nu en dan geen boodschap heeft aan zijn grote boodschap.
* we de meest opvallende inschrijving kregen van Maikel Smit. Dit
is wat hij bij de opmerkingen plaatste. Als ik het promo-filmpje zie
begrijp ik dat ik gewapend moet komen. De komende weken zal ik
eens nadenken over een wapen, maar de voorkeur gaat uit naar een
Head2010. Een zwartwitte blaffer, die erg goed is in het terug spuwen
van geelharige ballen (ok ok, aparte omschrijving, maar ik denk dat
jullie het wel begrijpen).”
* Mark “Bieber” Buitenkampf meedoet om de commissie een plezier
te doen.
* ....zijn roem van het degraderen in de competitie inmiddels naar zijn
kop gestegen is.
* Onze Geertje ‘Joling’ vd Berg voor het eerst in zijn leven de meeste
vrienden heeft. Helaas is MSN Messenger ermee opgehouden.
* Het oog van de commissie viel op het AD, de krant uit 010. Ook voor
deze krant zijn wij inmiddels dé inspiratiebron geworden zo bleek uit
de originele bijnaam van Rick Tania, alias Tirania. Graag gedaan AD,
mochten jullie nog meer tips nodig hebben dan zijn wij bereikbaar...
* Vito ‘‘`Don Bicep’’ Vrugteveen graag handtekeningen ontvangt op
zijn, volgens eigen zeggen, enorme rechter bicep...
* Robbert ‘‘Pene Lungo’’ Ooms over de minste technische vaardigheden beschikt van de commissie. Een ballon opblazen is bij deze
youngster al ver boven het technisch breekpunt!
* De commissie in de dagen voorafgaand aan het toernooi 9 partytenten heeft opgezet, 3 hebben het helaas niet overleeft.
* Ook dit jaar Bert “paparazzi” Vrugteveen niemand spaart met zijn
altijd oplettende camera in de aanslag....no mercy, hij ziet alles!

