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ONE
WATCH
Echt teveel om op te noemen  
vandaag: van Laura Bosman 
tot Sjoerd Princess Elzenga, 
van Bobby Subroto tot Rianne 
Lexmond-Krechting en van 
Bassie Flohr tot Gerry Sleen, 
we hebben het allemaal. Wie 
weet het openingsweekend te 
overleven en een plaatsje te 
bemachtigen in de turno suc-
cessivo....

O R T W E E T

Wie heeft er in de nacht van vrijdag 21 op za-
terdag 22 juni 3 mannen van middelbare leeftijd 
zien vliegen in de omgeving van ons park? Al dan 
niet in het bijzijn van 4 witte party tenten, 3 PWC 
vlaggen, een groene wedstrijdkeet en 2 fusten 
bier. Het zou gaan om Huub van A., Joop de B. 
en Hans G. Moeder natuur heeft de oorlog aan 
ons verklaard met windkracht 11 en 40 liter water 
per m2 in 10 minuten, maar we zijn er klaar voor, 
bring it on!

Het is zaterdagmor-
gen 9.00 uur, Saluti 
Schijven heeft ons 
net verwend met 
eieren in 26 verschil-
lende soorten, maten 
en kleuren. Met nog 
wat slaap in de ogen 

zien we Gijs ‘wat doe je ouwe’ Visser het park be-
treden. Blauwwitte strepen onder z’n ogen, klaar om 
voor het allereerst te shinen op zijn eigen Randen-
broek. Maar....zijn tegenstander is niet de eerste de 
beste,  het is onze eigen Freek Gille. In de afgelopen 
competitie heeft Freekie stappen gemaakt op weg 
naar “The next bardancer of Randenbroek”. De eer-
ste competitiedag zat hij nog verlegen in een hoekje, 
maar naarmate het warmer werd, zorgden hij en z’n 
maatje Erik Uncles Junior voor diverse hoogtepun-
ten op de zondagavond! Ook Gijs is er getuige van 
geweest dat Freekie op de laatste zondag helemaal 
loesoe ging en hij was er blijkbaar nog steeds van 
onder de indruk. De eerste set ging met 6-bam naar 
Freek en dit leidde tot een mooie uitspraak van Gijs: 
“Wat doe je ouwe?! Je moet scherp in je hoofd zijn 
en niet te scherp spelen!”, nu al een klassieker. Ook 
in de tweede set was bardancer Freek een maat te 
groot, en zo eindigde Gijs zijn ontgroening in een 
6-bam 6-2 nederlaag....

In de ronde van 10:30 stond het tweede Randen-
broekse onderonsje op het programma. De twee 
jeugdige blauwwitte tijgers Vanessa van Schaik en 
Fleur Droog stonden ouderwets te beuken. Ondanks 
windkracht 9, overwaaiende tenten, in het rond vlie-
gende sponsordoeken en een hagelstorm wisten de 
twee talenten van Randenbroek er een hoogstaand 

spektakel van te ma-
ken. De eerste set 
ging via een span-
nende tiebreak naar 
Fleur Dry. Haar Papi 
gaf nog wat tips 
aan Fleur na de eer-
ste set: ‘’Niet meer 
aanvallen, krijg rust in je spel!’’ En zo geschiedde, de 
tweede set ging eveneens gelijk op tot 4-4. Fleur Dry 
kreeg ineens rust in haar spel, voorkwam de voorspelde 
3e set  en maakte het karwei af. Ze won het spektakel 
met 7-6 6-4.

In de ronde van 13:30 was het de beurt aan het eeuwige 
talent van Randenbroek, Vito ‘’Don Bicep’’ Vrugteveen. 
Hij moest aantreden tegen zijn vriendje van vroeger, 
Jesse Abbey. Ze kennen elkaar nog uit de ghettowijk 
Liendert in Amersfoort-Noord waar zij samen het kartel 
van de knikkerbende leidden. Capo Vitooo zorgde voor 
de kas en het mentale aspect tijdens de bizarre knik-
kerdeals en de sterke punten van Jesse waren de kei-
harde mokerslagen tijdens de onderhandelingen. Door 
deze combinatie van vluchtelementen werden zij één 
van de beruchtste maffia bendes in de donkere gangen 
van 033. ‘The Battle Of The Gangsters’ ging niet zoals 
verwacht van start. Binnen no time stond ‘de vent zon-
der backhand’ Vito een setje voor. Vito stoomde ook 
de 2e set door naar een 5-3 voorsprong. Toen wist ie-
dereen eigenlijk al wat er ging gebeuren inclusief Vito 
zelf: Choking, dikke arm, rechterbiceps zat ineens in de 
weg, alcohol van gisteren kwam omhoog, blikje ener-
gy drank verloor zijn werking, er viel niet meer met de 
soepstengel te roeren, 
kopje naar beneden 
and it’s gone! Jesse Ab-
bey won de wedstrijd 
met 4-6 7-5 6-2 en gaat 
door naar de volgende 
ronde. 

We zijn als redactie het zicht op Casper Gerth-van Put-
ten een beetje kwijtgeraakt. Er was een tijd dat hij nog 
dagelijks op ons park te vinden was. Maar sinds hij uit de 
Van Putten familie is gegooid zijn we hem kwijt. Overal 
hebben we naar hem gezocht totdat we uiteindelijk in 
Dierenpark Amersfoort terechtkwamen. Daar tussen de 
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LA FAMIGLIA CONTRO MADRE NATURA

Kirsten Kockx - Bekkering: 
Heel veel succes en plezier!! Het 
zal vast weer een jaar worden 
om niet te vergeten! #ORT

Ramsésofficial
Saludos a mi gente de Ciudad 
Bolivar nos vemos este 31 de 
Mayo en la casa del periodista 
premios #ORT

Nils van Putten
Terug van het examenfeestje van 
simon :)... om 7 uur werken zodat 
ik s’avonds bij de ORT opening 
kan zijn #ORT #strijden

Orrin van Room
Maffia neemt Schothorst-Noord 
over, grand opening! #ORT

Twitter mee via #ORT of like ons 
op Facebook via openranden-
broektoernooi
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bavianen vonden we ons voormalige Snoepie 
van de Week. Hij is tegenwoordig hoofd oppas-
ser bij het verblijf van de bavianen, we hebben 
hem gespot in de foto hiernaast. Casper speel-
de tegen onze eigen Ingmar ‘Dingdong’ van 
Dongen die natuurlijk weer zijn sweety Pris aan 
zijn zij had. Voor elke wedstrijd wordt Dingdong 
klaargestoomd door zijn prissesje en dit begint 
onderhand een eigenaardig ritueel te worden. 
Samen een broodje kroket kanen, Dingdong 
z’n haar wordt a la Snoop Dogg ingevlochten, 

zonder shirt danst Ingmar de Horlepiep op de muziek van Zanger Rinus 
en last but not least barft onze Dingdong de bosjes naast het clubhuis 
vol na een broodje stuiterbal van Gina te hebben gegeten. Hele rare 
snuiters maar dat krijg je als je Highlanderveen met Soesterquartier mixt. 
De wedstrijd werd zoals verwacht erg 
spannend met twee spelers die erg 
aan elkaar gewaagd waren.  Het ritu-
eel van Dingdong lijkt zijn vruchten af 
te werpen, hij won namelijk van de Ba-
vianenfluisteraar met 6-2 3-6 6-1. In de 
volgende ronde wacht voor Dingdong 
de nummer 1 geplaatst.

In de laatste ronde van de dag mocht Carlo ‘DE TANK’ Schijven dan ook 
weer in actie komen. Na 2 weken in de garage te hebben gestaan kostte 
het zichtbaar moeite om het grote groene gevaarte weer op gang te krij-
gen. Piepend en krakend werden de rupsbanden in beweging gebracht 
met als eerste obstakel ‘o’Jay Titaley. Tijdens de competitie wist DE TANK 
in 2 opeenvolgende singles de eerste game te winnen om vervolgens 
12 games op rij tot oud ijzer vermalen te worden. Gister was hij beter in 
vorm en wist hij de losse flodders uit de competitie om te zetten in zware 

artillerie. DE TANK liet in deze wed-
strijd zien dat hij dit jaar progressie 
heeft geboekt. De eerste set ging 
met 6-4 naar DE TANK. In de tweede 
set leek DE TANK een vastloper te 
hebben, alles zat tegen, ‘o’Jay Tita-
ley sloeg 3 netballen op een rij, DE 
TANK leek niet meer te repareren en 
was rijp voor de sloop. In het begin 

van de derde set kwam er weer beweging in de rupsbanden, de bougie 
gaf lichte vonkjes, de olie werd bijgevuld en TANKIE begon het licht weer 
te zien. Inmiddels stond het 5-4 in het voordeel van ‘o’ Jay Titaley en 
leek DE TANK rijp voor de slachtbank. Waar het grote groene gevaarte 
normaal de bietenbrug op rijdt liet hij ditmaal een grote hoeveelheid 
mentale weerbaarheid zien en werd duidelijk waarom hij dit jaar in de 
3e klasse werd ingedeeld. Niks inhouden, gewoon volle bak gassen en 
aanvallen op het scherpst van de snede. Na een aantal breakpoints over-
leeft te hebben pakte DE TANK de laatste wedstrijd van de dag met een 
ongekende SOEJANG. Het was ondanks de weersomstandigheden een 
hoogstaande wedstrijd. DE TANK won met 6-4 4-6 7-5.
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De vele aanwezigen wor-
den om 19.00 uur naar de 
ingang van het park geleid, 
wachtend op wat komen 
ging. De hartjes bonkend 
in de keel, klamme handjes 
en een trillend bovenlipje. 
Met de grote vraag wat de 
ORT familie dit jullie voor 
hen in petto had.  

Na het ontroerende openingswoord van Don Padre Tuhusula be-
trad de ORT Familie in stijl met 7 scooters om 19.12u het park van 
LTV Randenbroek. Luid toeterend, italiaans schreeuwend en met 
een hoop gebaar kwamen de ULTRAS van de commissie het park 
op racen. Hier en daar zorgde moeke pitspoes Schoordijk voor 
een opstopping door haar vehicel in de struiken te parkeren, maar 
uiteindelijk kwamen we heelhuids aan bij het terras. Voor een vi-
deo impressie van deze spectaculaire aankomst verwijzen we naar 
onze Facebook pagina onder het kopje Video’s.

Nadat Commissievoorzitter Pascal ‘Don Papi’ Tuhusula de ORT 
Familie had voorgesteld opende Chantal ‘La Voce’ Tuhusula op 
traditionele wijze het toernooi met het wegslaan van een bal met 
het mega-racket. Deze topper zal namelijk na dit toernooi stop-
pen, we zullen daar later in de week nog op terugkomen.

Vervolgens was het tijd voor 
het handicap tennis toernooi. 
32 spelers speelden om de 
trofee die bij velen nog op het 
nachtkastje ontbreekt. Alles 
werd uit de kast gehaald om 
met de eindoverwinning aan 
de haal te gaan. Zonder één 
van de andere deelnemers te-
kort te willen doen willen we toch even kort ingaan op Kony van 
de Tieft! Deze vriendelijke Jack Russel deed er werkelijk alles aan 
om zijn gehandicapte tegenstanders naar de slachtbank te leiden. 
Aan de hand van Curly Jo’tje Schijven vloog hij over de baan met 
zijn grijs / zwarte lokken dansend door de wind. Voor Tony is de 
overgang naar Smashcourt misschien wel de beste keus, er is na-
melijk geen balafdruk meer zichtbaar, dus stelen bij het leven! Dat 
deze tekkel enorm fanatiek is bleek wel na een verloren punt. Hij 
werd zo boos dat hij een fles rode wijn over de toernooi presi-
dente gooide....

Het was gisteravond ook de rentree van de ultimate trekboot lefty 
Ivar Luth en de immens gezellige Wijnand ‘meneer de Haas’ Bak-
ker. Dit olijke duo wisselde serve volley af met gevoelige drop-
shots en dit alles zonder elkaars handje ook maar een seconde 
los te laten. Als Jut en Jul huppelden ze over het park, stiekem 
terugdenkend aan de tijd waarin ze samen in de ORT Commissie 
zaten. Op het ritme van November Rain in de caravan, op bierfles-
jes fluiten, stiekem plassen in het hoekje van baan 3 en met een 
puntmuts op springen achter de bar in een poging om meneer De 
Haas na te doen.

Wij kijken terug op een fantastisch opening van ons toernooi, 
dank voor iedereen die gister aanwezig was. We hebben van jullie 
genoten en hopen jullie deze week veelvuldig terug te zien!

LA GRANDE APERTURA



* Wij als commissie inmiddels weten dat je bij Pim ‘Saluti’ Schijven je ei 
in 26 verschillende opties kunt bestellen. Hele dooier / kapotte dooier, 
met tomaat / zonder tomaat, doorgebakken / lauw gebakken, met kui-
ken / zonder kuiken...
* Bollejewwy Tuhusula denkt dat hij nog steeds in zijn trouwpak past....
wij hebben lichte twijfels...
* Moekie SOMS ook echt wel een beetje soort van als het ware in prin-
cipe eigenlijk best wel slimme, kittige, multiple choice vragen kan stel-
len...
* Rayban ‘President’ van Keken gisteren on-
danks dat er 4 banen op knappen stonden 
toch de zaterdagmiddag gebruikte voor zijn 
wekelijkse schoonheids tourtje. Eerst even 
naar Kapper Paul kleurcode 25, vervolgens 
naar de pedicure, massagesalon, beetje li-
posuctie, vleugje tanner spray, manicure, 
total body Brazilian wax, zie hiernaast het 
resultaat...
* Bianca 3 jaar geleden op de feestavond 
haar telefoonnummer op een servetje heeft 
geschreven en aan niemand anders dan de Hooglandse Hillbilly David 
van Ark heeft gegeven... 
* Bianca en David nu 1 week per jaar intiem contact hebben...
* Bianca daarmee de Omerta verbreekt door te heulen met de vijand 
uit dat boerendorp...
* We sinds gister eindelijk weten wat de favoriete Facebook pagina 
van Jesse ‘hottie‘ van Keken is: zoek maar eens op “dampende dames 
voor bij de examens”, onze grote vriend heeft echt behoefte aan een 
nieuwe vlam, gegadigden kunnen zich melden bij Womanizer Sandro 
Jansen... 

OMERTA
Als telg van de redactie van 
het ORT heeft Ronnie Ooms 
het privilege om zijn eigen 
dagelijkse column te mogen 
schrijven. Gisteren hebben 
we een uitgebreid interview 
met hem gehad en direct 
werd duidelijk dat deze man 
geen grappen maakt, hij gaat 
er voor! 

12 jaar geleden begon ik met 
tennissen (beetje hangen met 
Dexter, Tijntje, Yorin de koeken-
pantennistoernooileider, Rettie 

Jesse, Roger Westerink). Trainers zien komen en gaan, van Rinus van 
Leeuwen tot aan Arjan van den End. 

Op weg naar de top heb ik matties verloren, ze bleven hangen, gingen 
naar Dries Roelvink, gay roeien, dat soort zaken…..maar ik ben lauw! 
Dus ik heb ze laten staan, ik moest verder, stappen maken weet je! Niks 
kan me stoppen, want ik ben ON FIRE!

3 jaar geleden heb ik een belangrijke stap gemaakt richting de Mal-
lorca Boys, integratie & interactie met het ORT, vanaf toen is het snel 
gegaan.

De ORT week vormde vanaf dat moment een essentieel onderdeel van 
mijn maffioso bestaan. Geen avond werd meer overgeslagen, geen 
wedstrijd gemist, geen chick laten lopen….gewoon doen waar ik goed 
in ben….

En toen kwam dat ene moment eind van de zomer 2012…la Fami-
glia ontvoerde me, martelde me, en dwong me tot het toetreden tot 
DE FAMILIE…Ik heb m’n moeder en broertje niet meer gezien, geen 
blauwe luchten meer geproefd, geen terrasjes meer of ouderwets ge-
schuur. Ik moest dealen weet je, je kent het, zware tijden! Dag in dag 
uit underground, in kostuum de zaken regelen. Liquidaties, het dea-
len van drugs, ik moest er 
aan geloven, het hoorde er 
bij. Het ORT logo werd ge-
brandmerkt op m’n linker 
bil, geen grappen, maar ik 
blijf lauw!

Dus ik ben hier voor jullie 
deze week, zal mijn zoek-
tocht in de donkere stegen 
van deze familie met jul-
lie delen. And remember, 
what doesn’t kill me, makes 
me stronger!
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W I S T  U  D AT. . . . .

Geïnspireerd door onze 
vrienden van het Shot en het 
feit dat we nu beschikken 
over een high performance 
all weather mini tennisbaan, 
presenteren we u hierbij het 
allereerste OpenRanden-
broekKoekenpanTennistoer-
nooi!! Volledig verzorgd 
door de OpenRandenbroek-
KoekenpanTennistoernooi-
leider Yorin ‘Pakketje’ van 
Keken. 

Gewapend met een koeken-
pan en een gezonde dosis 
ambitie zullen echte strijders 
bepalen wie er in de Mini 
Arena zich zal kronen tot 
Capo del Padello. 

Inschrijven kan vanaf vandaag bij de keet, kom snel want er zijn 
slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

KOEKENPANTENNISTOERNOOI


