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ONE
WATCH
Jaja het is vandaag WITTUH 
tijd, Berry Witte gaat proberen 
om de HE5 te domineren!

Maar ook VIncent ‘Dexter’ 
Burema zal acte de presence 
geven, zal moppie Anne hem 
vergezellen?!

En verder voor iedereen het 
Koekenpantennistoernooi 
vanaf 21:00 uur!!!

O R T W E E T

Uitgelachen en verafschuwd werden we, hoe kun 
je kiezen voor Smashcourt?! BEMMM, gewoon 
gister alles kunnen spelen op ons eigen park. 
Geen sponzen, geen hal, geen afzuiginstallatie 
maar gewoon knallen, en dat deden onze top-
pers!

De eerste ronde mocht onze eigen 
Jesper Knoopie aantreden tegen 
Floris-Jan Boers. Knoopie is het 
type nie lullen maar poetsen, doe 
maar normaal dan doe je al gek 
genoeg, in de oorlog hadden we 
ook niets te eten, dat soort werk. 
Hij speelde tegen de Diva van de 
lage Landen, monsieur Floris-Jan. 
Scheiding netjes, beentjes lekker gekleurd, wenk-
brauwen geëpileerd en helemaal getooid in een 
oase van roze. Roze veters, roze drankje, roze korte 
sokjes, roze schoentjes, roze stringetje, alles was 
roze! Floris-Jan werd bijgestaan door 2 lieftallige 
dames die bij iedere wissel gewoon een paraplu’tje 
kwamen brengen en met een handdoekje het gripje 
even droog maakten. Knoopie daarentegen ging tij-
dens iedere wissel nog even met blote poten door 
de modder van het Schothorster bos rennen, verschil 
moet er wezen. Het was dus echt een wedstrijd van 
degelijk versus excentriek, Duitsland versus Kaapver-
dië, Toyota Prius versus Aston Martin DB9, Douwe 

Egberts tegen Max Havelaar, Rob 
de Nijs tegen Gordon. Floris-Jan 
heeft dit jaar in de competitie 
geen wedstrijd kunnen winnen, 
maar gisteren heeft hij de weg 
naar boven weer ingezet. Knoo-
pie werd met 6-2 6-3 aan de kant 
gezet.

In de ronde van 15:00 uur werd er een aftrap gegeven 
aan de hoogste categorie, de echte 2’tjes. En wel in 
de Gemengd Dubbel 2, een geheel blauwwitte Ge-
mengd Dubbel 2 wel te verstaan. In the left corner 
we have Prissie van Korlaar - Van Dongen & Ingmar 
van Dongen - Van Korlaar, in the left corner Julia ‘little 
monkey’ Tuhoetoesula met Simon ‘Formerly Known 
as Krampie‘ Burema. Graag starten we met het lief-
deskoppel Van Dongen - Van Korlaar. In het dagblad 

van zondag spraken we over 
het bijzondere ritueel wat 
Ingmar ondergaat vooraf-
gaand aan zijn wedstrijd. U 
kunt zich voorstellen dat het 
liefdeskoppel voor een ge-
mengd dubbeltje alles uit de 
kast trekt om maar zo goed 
mogelijk voor de dag te ko-
men. Gisteren toverde Pris 
andermaal Ingmar om tot 
Snoop Dogg, zie de foto. Ingmar was zondagochtend 
om 6 uur uit de zure lappen gekomen om zich door zijn 
eigen sweetie pie Pris te laten versieren met echte paar-
denvlechten. Als ontbijt wat Gin & Juice, een dikke As-
sieblund want deze man is gewoon een P.I.M.P.  je weet 
zelluf! Simon en ons apennootje Juul leken niet onder 
de indruk van deze verschijning, de eerste set ging 
namelijk met 6-2 naar hen. De verdovende middelen 
begonnen duidelijk uit te werken bij de tortelduifjes uit 
Hooglanderveen en het Soesterquartier want ze kwa-
men knap terug en veroverde tegen de verwachtingen 
in de 2e set. Met keiharde Swag stoomde ze door en 
wonnen uiteindelijk ook de partij met 2-6 6-3 6-2 Zo zie 
je maar weer, echte liefde overwint alles. Fo Shizzle my 
Dizzle!!

Ook Bobby Subroto, de Chinese 
reuzengorilla van Randenbroek, 
mocht om 15:00 aan de bak. De 
broer van de muur van Randen-
broek (Crista) heeft aardig wat 
trainingsuren in de benen met zijn 
zusje en de vraag was wanneer dat 
nou tot uiting kwam in wedstrijden. 
Het ORT van 2013 leek daar een 

geschikt moment voor. The Bobbynator hield zich afge-
lopen jaar niet alleen op tennisgebied bezig. Zoals op 
de foto te zien is heeft Bobby de puberteit bereikt: snor 
in de keel en overal schijt aan hebben. Voorafgaand aan 
zijn wedstrijd tegen Florent Richard had de Bobbynator  
nog drie uur getennist met zijn zusje Crista. Tijdens de 
wedstrijd kwamen de kenmerken van de puberteit weer 
omhoog, gewoon schijt aan alles hebben, knallen voor 
het leven om binnen niet afzienbare tijd het strijdtoneel 
te verlaten. De wedstrijd eindigde met een forehand re-
gelrecht over het hek. Het werd 6-2 6-bam.

ORT
Open Randenbroek Toernooi

ORT
Open Randenbroek Toernooi

A M I A M O  S M A S H C O U R T ! !

Nils van Putten:
En weer een gemiste kans om te 
laten zien dat je beter bent ge-
worden... bedankt weergoden 
voor deze barre omstandighe-
den vandaag #ORT

Lars Schoordijk:
Het is bijna zover, de rentree op 
het ORT!! Half 8 knallen met Ba-
ghdatis! 

Auke Veenstra:
Twee loten, 100% score! Op 
naar de volgende loten! #ORT

Vito Vrugteveen:
Ondanks het slechte weer blijft 
het een geweldig toernooi #ORT

Dennis Kockx:
Vandaag Leusden Open gewon-
nen van Mark Riebel met 6-3 
6-2. Leuk en gezellig toernooi. 
Nu helemaal klaar voor Open 
Randenbroek Toernooi aanko-
mende week!
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onderzoek uit gegaan. De term Hillbilly 
vindt zijn oorsprong aan het eind van de 
17e eeuw. Verwante aanduidingen zijn 
onder andere redneck, cracker en white 
trash. Een hillbilly is een laagopgeleide 
blanke die plat praat en op het platte-
land of in een klein dorp woont; Hillbilly’s drinken veel moonshine, 
zelfgestookte sterkedrank; Ze wonen in een krakkemikkig houten huis 
of in een trailer (“trailerpark trash”); Ze zijn analfabeet en laagopge-
leid; Meestal zijn ze boer van beroep; Ze kleden zich als volgt: blauwe 
boerenoverall, blokjesbloes, en soms een strohoed. Nette kleding 
hebben ze niet en als ze die wel hebben dragen ze die nooit. Lijkt ons 
vrij duidelijk, helemaal op het lijf geschreven ;-) Aan de overkant van 
het net dus Sjoerd, little princess Elzenga en deze redactie gaan ook 
een long way back. Het begon allemaal toen meneertje Elzenga zo’n 
jaar of 5 geleden zichzelf al een hele meneer vond. Beetje klagen over 
de planning, de ballen, het licht, de wind, de windrichting, de banen, 
de banen van de andere verenigingen in Amersfoort, het publiek, het 
publiek dat er niet was, kortom er waren vrij weinig dingen waar hij wel 
positief over was. Als redactie zijn we dol op dit soort figuren, altijd wel 
wat om over te schrijven. Dus de jacht op Sjoerd was geopend. Maar 
wat bleek, hij houdt van deze humor, sterker nog hij ging nog meer 
prinsessen gedrag vertonen. Op een dag hebben we hem zelfs met 
een Smart naar baan 4 gebracht. En nu is het dus een soulmate van 
ons, we hebben aan één blik genoeg om te weten waar het over gaat 
en kunnen gewoon niet zonder elkaar. Oh ja de mannen hebben ook 
nog tegen elkaar getennist, Joël won eenvoudig met 6-2 6-3 nadat hij 
op matchpoint echt een bizarre bal sloeg. Met een pirouette sloeg 
hij de bal kort cross voorlangs bij Sjoerd en zo was de vernedering 
compleet. Vroeger was dit reden geweest voor Sjoerd om het park 

af te breken en werkelijk alles de schuld te 
geven behalve zichzelf. Nu dronk hij gezellig 
een biertje, complimenteerde de commissie 
met het toernooi, vond de banen fantastisch 
en de wind en regen heerlijk. Sjoerd wil je als-
jeblieft weer een beetje je wilde haren terug-
krijgen volgend jaar?!

Tja en om het verhaal helemaal compleet te maken kwam ook Joran 
‘Swag’ Béthe nog in actie. Joran is de man met de meeste Swag van 
Nederland. Voor uw informatie, Swag komt van ‘swagger’ een woord 
dat veel wordt gebruikt door rappers. Iemand met Swag heeft mooie 
kleding, mooi haar, beweegt zich op een bepaalde manier en valt op, 
op een andere manier is Joran niet te omschrijven, Joran is Swag en 
Swag is Joran. Als Yin en Yang gaan zij samen door het leven. Rappers 
zoals Snoop Dogg, 50 Cent en Dr. Dre huren Joran in voor Swagad-
vies. Zelfs Pris en Dingdong zouden geen 
Swag hebben zonder de tips van deze la-
dykiller. Swaggaboy heeft keiharde preps 
getroffen voor zijn Swag tijdens het ORT. 
Hij is namelijk op het  swaggerjagger idee 
gekomen om een marihuana plant in zijn 
bespanning te laten graveren. Een kei-
harde MAFFIA actie. Een tip vanuit ons is 
dat het wellicht verstandig is om voor de 
wedstrijd dit groene spulletje links te laten 
liggen. Het deed Swag namelijk niet goed 
op de baan. Xander van As was een stuk 
beter en won met 6-3 6-bam.

Och en wat een mooi affiche om 16.30 uur, in de plan-
ning was rekening gehouden dat deze partij wel eens 
binnen 7 minuten en 34 seconden afgelopen zou kun-
nen zijn. We hebben het over Mathijs ‘als het niet hard 
kan dan toch‘ van Bruggen tegen Basje ‘kan nie lullen 
nie’ Flohr. Als je naar de mannen kijkt zou je zeggen 
dat ze de rust zelve zijn, maar niets is minder waar. Op 
het moment dat deze gasten de baan betreden heb-
ben ze maar één doel voor ogen, er zo snel mogelijk 

weer van af! Matthijs heeft dit zo ver doorgevoerd dat hij zelfs bij een 6-0 
3-0 voorsprong vorige week de baan is afgestapt tegen Alex ten Haaft. 
Sportiviteit gaat boven alles en als je zo graag wilt winnen dat je zelfs dat 
niet kan opbrengen dan is de lol er voor Matthijs snel van af, wat een top-
per!! Het begon gisteren gelijk goed, met inspelen hadden de mannen 
al 4 ballen richting VVZA geslagen en gemiddeld ging 1 op de 26 ballen 
over het net en binnen de lijnen. Maar op het moment dat het om het eg-
gie ging kwamen er bovennatuurlijke krachten vrij. In de allereerste game 
sloeg Bassie al de bal van het toernooi. Bij een lobje van Matthijs kwam 
onze Vlugge Japie direct in actie, met een sprint waar Usain Bolt trots op 
zou zijn kwam hij tot vlakbij het gele object, een flamboyante draai wist 
hem tot achter de bal te brengen om vervolgens vanuit de draai snoei- en 
snoeihard het balletje met een snelheid van minstens 241 km/uur langs 
de lijn over het net te jagen, respect!! Al met al duurde de wedstrijd een 
stuk langer dan verwacht, ondanks dat de gemiddelde rally -4 slagen was. 
Na de 2e set vond Bassie het wel tijd om een peukje op te steken, ge-
woon rustig  dit keer, zonder al te veel bombarie. Matthijs won de vlie-
gensvlugge aflevering, Bas bedankt voor je inschrijfgeld!

In de ronde van 19:30 was het tijd voor de Spaan-
se salvador Fernando Guerras-Herrero. Hij moest 
het samen met zijn partner Eva dos Ruitenbeekos 
opnemen tegen Martha van Empelen en Jerry 
‘Bolle-Tjerry’ Tuhusula. Bolle-Tjerry heeft vooraf-
gaand aan het toernooi een trainingskamp be-
legd in de Turkse badplaats Türgutreis. De kruit-
sporen van de zon waren nog duidelijk zichtbaar op de miracolo cucina 
van het ORT. Op de baan zag het er weer als vanouds uit: benen met 
spieren als donkere lianen, soepel en niet kapot te krijgen. Een ribbenkast 
van Moluks junglehout waarachter een rood-wit voetbalhart schuilt. Aan 
de overkant stond de Spaanse Amigo van Amersfoort druk gebarend een 
balletje te slaan. Deze stierenversierder uit Madrid weet er iedere wed-
strijd weer een spektakel van te maken: onderhands serveren, schreeu-
wen tijdens de rally, provocaties richting de tegenstander, partners uit-
schelden en flamengo dansend. Tijdens deze kraker was het niet anders, 
El salvador en zijn partner hielden de eerste set nog een siesta, 6 BAM 
in  het voordeel van Don Jerry en onze kittige Martha. In de tweede set  
liet El Salvador zien dat Spanjaarden toch wel een aardig balletje kunnen 

slaan, met een hoop Spaanse blafgeit men-
taliteit liep het koppel uit naar een 4-1 voor-
sprong. Don Jerry & Martha kwamen sterk 
terug, maar na een slopende tiebreak in de 
tweede set waarin ze 3 ballos dos matchos 
hadden, trokken El salvador en zijn marga-
rita uiteindelijk toch aan het langste eind.

Voor de trouwe lezers van ons dagblad was het om 19.30 uur een feest der 
herkenning. Twee van onze meest favoriete spelers om over te schrijven 
mochten de degens met elkaar kruisen. Sjoerd ‘als ik een beetje piep en 
zielig kijk dan krijg ik mijn zin’ Elzenga tegen Joël ‘king of the Hillbilly’s’ van 
Ark. Omdat wij nogal wat vragen krijgen over de bijnaam Hillbilly zijn wij op 
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* Jullie echt moeten stoppen met het drukken op de link van het dag-
blad, gister om 10.45 uur was het dagblad al 465 keer “gelezen” dat is 
meer dan het AD...
* Het voor de derde opeenvolgende dag is dat Moekie hier terug 
komt. Gisteren “vergat” zij even om de microfoon uit te zetten tijdens 
haar vertolking van Whitney Houston, het hele terras en baan 1 t/m 4 
konden meegenieten met de vocale kracht van onze tijger...
* dezelfde Moekie verslaafd is aan het spel Quiz battle. Zij heeft al me-
nig commissielid verslagen, heeft nog geen wedstrijd verloren, al meer 
dan 8 uur ervaring  en is niet van de mobiel af te slaan. Denk je dat je 
meer kennis in huis hebt dan deze tijger? Download dan de app Quiz-
battle en daag HannieSchoordijk uit!
* Ons Groentje in de redactie Robberto Ooms gisteren om 13.00 uur 
reeds 1 hele zin had gefabriceerd. Het waren de briljante woorden: “In 
de ronde van 19.30 uur was het dan eindelijk tijd voor de wedstrijd van 
de dag”. Wat een schrijver, wat een creativiteit, wat een inspiratiebron 
voor anderen, wat een koning!
* Ook binnen de wedstrijdleiding komen er nog steeds verbaasde ge-
zichten. Francois Vermaas vroeg zich af hoe het toernooi in zijn werking 
ging, of het een knock-out systeem was en of het toernooi het hele 
jaar duurde. Toen Raymond ‘Amigo’ van Keken deze dubbel naar de 
baan begeleide werd er ook nog gevraagd of de tegenstanders met ze 
driëen kwamen spelen...
* Beste Francois, graag zouden wij het toernooi in poules van 18 in-
delen, verliezersrondes er in knallen en het toernooi over 7 weken uit-
spreiden. Helaas moeten wij dan wel 80% van de deelnemers uitloten  
en als MAFFIA familie kunnen wij wegens veiligheid niet langer dan 
negen dagen op dezelfde plaats blijven...
* Er een mysterie heeft plaatsgevonden in de bosjes achter baan 6, het 
schijnt dat Martha en Jerry jullie meer kunnen vertellen, wij horen het 
graag!!

OMERTA
“Het wonder van de damesdubbel 7”
 
Vier dames, drie ballen, maanballen, twee forehands en een hoop 
frivoliteit, Ik heb het over elementen van de damesdubbel 7 Hoe 
vaak ik het ook zie het verbaast mij elke keer weer. Er gebeurt 
zoveel wat het normale menselijk oog niet kan waarnemen.
 

Laten we beginnen met het voorgerecht wat 
plaatsvindt zo’n uur voor de wedstrijd. Uit 
goede bronnen gehoord te hebben begint 
de stress van de ladies al thuis. Rennend en 
tierend door het huis op zoek naar dat laat-
ste zweetbandje, waterflesje, dextro energy, 
tijgerbalsempje  en hamstringetje. Vervol-
gens met de dubbelpartner aan de telefoon 
over de kledingkeuzes: Welke rokje doe je 
aan? Passen daar wel witte sokken bij? Welk 

shirt zullen we aan doen als het gaat regenen?. Wanneer de knoop 
doorgehakt is gaat de focus op het vervoer richting tennisbaan..
 
Het hoofdgerecht, de wedstrijd! De dames geven elkaar een hand, 
de klik is er vaak helemaal wel, of ze vliegen elkaar het liefst gelijk al 
in de haren. De wedstrijd wordt begonnen met de service, of nou ja, 
een boogballetje. Vervolgens wordt de bal lekker cross gehouden, de 
netspeler heeft in de meeste gevallen totaal geen inbreng, racket naar 
voren dient meer als bescherming, kijken leuk mee met de rally en als 
de bal in de buurt komt stappen ze het liefst naar links en roepen JIJ! 
De gouden regel: ‘Een dubbel beslis je aan het net’ gaat bij deze wed-
strijden niet op. Helemaal in lijn met het thema van het ORT proberen 
ze elk punt te stelen, oplopende fitties zijn geen uitzondering en een 
derde set is een feit.

Na de wedstrijd wordt alles 
vergeten, de strijdbaal be-
graven, de rosé ontkurkt, 
de borrelnoten opgetrok-
ken en kan het lachen be-
ginnen.

Damesdubbel 7, het blijft  
een fenomeen.
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W I S T  U  D AT. . . . .

Koekenpannen uit de kast 
en opgelet, geïnspireerd 
door onze vrienden van het 
Shot en het feit dat we nu 
beschikken over een high 
performance all weather 
mini tennisbaan, presente-
ren we u vanavond het aller-
eerste OpenRandenbroek-
KoekenpanTennistoernooi!! 
Volledig verzorgd door de 
OpenRandenbroekKoeken-
panTennistoernooileider Yo-
rin ‘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. 

Als je graag mee wilt doen zorg er dan voor dat je om 20.45 uur 
bij de mini tennis baan staat in tenniskleding!!

KOEKENPANTENNISTOERNOOI


