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ONE
WATCH
Een kraker in de HE3 in de 
ronde van 16.30, nummer 1 
geplaatst Thijs Buur maakt zijn 
opwachting en speelt tegen 
local hero Ingmar ‘Snoopie 
Dogg’ van Dongen.

Och en daar zijn de mooi boys 
Kony van de Tieft met Das 
Phantom Rudie Schoordijk, dit 
“alles voor de kijkcijfers” duo 
speelt tegen het immens olijke 
duo Rietman / Alink, als dat 
geen lachen wordt....

En over kijkcijfer kanonnen ge-
sproken, om 21.15 zal het park 
op z’n grondvesten schudden 
als Buth & Van Surksum het 
opnemen tegen Van Empelen 
& Muys.....gekkenhuis!!

O R T W E E T

Kunt u ook pannenkoeken bespannen? Tja, als 
onze Moekie dat soort vragen gaat stellen dan 
weet je dat het een zwaar weekend is geweest. 
En dat was het ook, maar fris en fruitig stonden 
wij weer aan de start van wat een geweldige 
maandag bleek!

In de ronde van 16:30 
mocht Rutger ‘Lekker 
los Ruttie’ de Zoete 
het opnemen tegen de 
man in vorm: Wilco van 
Gang’bang’elen. Ruttie, 
de zoon van sponsor 

PoWare, staat vanaf donderdag klaar om u van alle 
fysieke ongemakken te ontdoen. Ruttie heeft zijn 
eigen tent de la fysio op het piazza del centro, alle 
klachten worden door hem verholpen en alles wordt 
weer lekker losjes! Dan Wilco van Gangelen, de man 
in vorm. Willie is al jaren het grootste talent van LTV 
Lockhorst, dit jaar lijkt het er eindelijk uit te komen. 
De tank van Lockhorst heeft een goede competitie 
achter de rug, liet menig tegenstander koud achter 
tijdens de voorgaande toernooien en probeert nu 
deze opwaartse lijn voort te zetten op het ORT. Dit 
moest wel een spektakel worden! Maar dat werd het 
niet... De wedstrijd zelf was zo saai als een avondje 
stappen met Ivo Opstelten, een lachwedstrijd met 
Jerney Kaagman, naar de EO jongerendag met Jan-
Peter Balkende want Wilco was gewoon te goed 
voor onze Ruttie. Het werd 6-2 6-3 voor Wilco.

Om klokslag 18:01 was het 
tijd voor Italiaans gemek-
ker, het was WITTUHH 
TIME! Berry ‘WITTUHHH’ 
Witte is het icoon van 
Blauwwit, komt vaak op 
de skeelers naar het park, 
drinkt het liefst droge witte wijn en is vorig weekend 
nog 3 dagen lang losgegaan op het hardcore festi-
val Defqon als Weekend Warrior. Naar eigen zeggen 
was het een weekend Keihard naar de ratten gaan op 
Cola Light (dat WITTUHH poeier moet Berry niks van 
weten), hakken en zagen, tong uit z’n bekkie, handje 
op het achterhoofd en stampen maar. Afgelopen jaar 
is Berry WITTUHH de toegang tot baan 5 & 6 ont-

zegd wegens geluidsoverlast voor de omwonenden. 
Wij als redactie zijn natuurlijk van de feitjes en dus heb-
ben we met behulp van onderstaande simpele formule 
het aantal decibel tijdens zijn wedstrijd bepaald. 

Om u een beeld te geven: 30 decibel is gefluister, 70 
decibel is een ruzie (tenzij dit met Bianca van Eijden is), 
90 decibel is grasmaaien of gillen (tenzij dit Bianca van 
Eijden is) en 140 decibel is vooraanstaan bij een rock-
concert van Bianca van Eijden. Bij Berry kwamen we 
uit op 180 decibel, voor u als lezer, dit staat gelijk aan 
het aantal decibel dat vrijkomt als je naast een opstij-
gende Saturnusraket staat. Met enkele krachttermen 
als WITTUH, BLINDE DINOSAURIËR, ONGESTELDE 
WASBEER, HALVE TAMME KONIJNENKEUTEL, wist 
Wittuh een top positie in het Guiness Book of Records 
te veroveren. Onze woordkunstenaar speelde tegen 
Eelco Haringman en was in zijn slagen een stuk minder 
krachtig dan met zijn gemekker, toch wist hij er tegen 
Haringman wel een overwinning uit te vissen (jaja deze 
is echt slecht), de Hollandse Nieuwe smaken goed voor 
Berry dit jaar (deze is niet veel beter) en dus viste de 
Haringman weer achter het net (tja, oordeel zelf...), het 
werd 7-5 4-6 6-3.

Bij binnenkomst van dit tweetal zag je direct geroe-
zemoes op het park ontstaan, stoeltjes werden vrij-
gemaakt, drankjes werden achtergelaten en mensen 
visten snel wat briefgeld uit hun portemonnee. We heb-
ben het natuurlijk over Erik ‘estorsione’ van de Water 
en zijn amico Fred Machielsen. Als Consiglieri van de 
ORT Famiglia heeft Erik met wat vrienden uit Napels 
het afgelopen jaar wat nieuwe sponsoren “geregeld”. 
Ondernemers worden onder bedreiging gedwongen 
een geldbedrag (de zogenaamde pizzo) te betalen. Een 
uitweg lijkt er nau-
welijks te zijn: niet 
betalen, kan bete-
kenen dat het be-
drijf of de winkel in 
brand wordt gesto-
ken, vingerkootjes 
worden afgeknipt en 
met de post 
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U N  N O V E  S E N Z A  P I O G G I A ! ! !

Dyon ‘Lingo’ van Empelen:
Onder barre Noord-Europese 
klimaatschommelingen toch 
aanwezig op het #ORT #GD7 
#ILOVEIT

Lars Schoordijk:
De rentree gisteren was niet het 
succes waarop gehoopt was... 
Toch, het waren twee fantasti-
sche dagen met ORT Commissie 

Joran ‘Swag’ Bethe:
Geen zorgen voor morgen! 
#SWAG #ORT
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“Wauw, een caddy in de tennissport”
 
Ook de tennissport blijft niet gespaard van nieuwe trends, ontwik-
kelingen, technologieën en branchevervagingen. Een onderdeel 
uit de golfsport heb ik gister gewoon waargenomen om 15:15 in 
de middag, in de Herenenkel 6 wel te verstaan.
 

John(an) Derks(en) kwam in een drafje het 
park opgelopen, schijnbaar zonder tas, haar-
tjes wild naar achter, bandana op de kop, 
wodka luchtje uit de poriën en baardje licht 
getrimd. Vijf meter achter hem kwam een 

Iraanse krijger aangewaggeld, in kostuum met de tas op zijn rug, het 
was de caddy van diva John Derks.
 
Na wat fieldresearch kwam ik bij de naam Ahoorah Pirzadeh, een be-
kende naam in tennis Nederland. Hij was dit jaar gepromoveerd tot 
sidekick, bilmattie en BFF (best friend forever) van John het kanon. 
Ahoorah regelt het vervoer naar Randenbroek, draagt de tas van John 
Williams en helpt hem tijdens toiletbezoeken. Diva John, afkomstig uit 
Bergkwartier, wonend op een grote heuvel op de Zuidas van Amers-
foort vond dat de normaalste zaak van de wereld. John het kanon is 
twee jaar geleden op het ORT een bekende Nederlander geworden. 
Hij viel na wat alcoholische versnaperingen in slaap op het terras van 
LTV Randenbroek. De volgende ochtend bij opening van het park werd 
Johnny Bravo snurkend gevonden, onderuit gezakt in een strandstoel, 
bandana om de nek en met een haarbal in het openstaande mondje.
 
Diva John vond het toen verstandig om een hulpje in te schakelen voor 
het huishouden, bijhouden van agenda’s en dus ook op de tennisbaan. 
Ahoorah, achterneefje van Sam Yeganeh laat ook nog eens een dui-
delijk statement achter na het zien van ons MAFFIA park: ‘Misschien 
word ik hier volgend jaar wel lid’. Je bent welkom vriend! Na de wed-
strijd, wat koude rakkertjes en kaviaar vertrokken John zonder tas en 
Ahoorah met tas het park.
 
Caddies in de tennissport, is John de innovator van dit nieuwe 
fenomeen?

* Vito ‘Don Biceps’ Vrugteveen gespot werd in de plaatselijke sport-
school. Vitoooooo ging voor zijn wedstrijd in de HE5 nog even zijn rech-
terbiceps oppompen, 250 kilo wegdrukken, optrekken aan soepsten-
gels en een blikje energy drinken in het bubbelbad...
* Hannieschoordijk wel heel graag in het dagblad wil. Zij vroeg aan 
de CEO van Telstar of ze ook pannenkoeken bespannen. Dit vroeg ze 
na aanleiding van het koekenpannentennistoernooi wat gisteravond 
plaatsvond...
* We gisteravond weer hebben kunnen genieten van een staaltje on-
gekend vakmanschap en technische perfectie toen Ronnie Ooms werd 
gevraagd om de stekker in het stopcontact te stoppen voor de lampjes 
op het terras. Na een aantal minuten de opties te hebben afgewogen 
kwam hij op het briljante idee om een extra verlengsnoer aan te liggen, 
hangend midden in het gangpad, lekker in de regen... 
* Padre van Roberto ‘Riccioli’ Nieuwland gister een ongekend grote prijs 
won tijdens de dagelijkse loterij. De man met het militaire kapsel kreeg 
een kappersbon van ISISHAIR twv €22.50, misschien is het een idee om 
zijn zoon eens te laten kortwieken...
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opgestuurd, teennagels worden uitgetrokken en meer van dit soort prak-
tijken. Kortom we zijn heel blij en verrast met Poware, PWC, Rainmen en 
Medisch Centrum Nieuwland als nieuwe sponsoren! Gisteravond bleek 
dat Consiglieri van de Water iets teveel energie heeft gestoken in het 
beïnvloeden van onder andere Kees Smit Tuinmeubelen, waardoor zijn 
afpersingsmethodieken niet meer werkten tegen het duo Ammers en 
Van Asselt, het werd 6-tik 6-bam.

Om 21:15 mocht één van de grootste fans 
van ons toernooi optreden. Maikel Smit is 
oprichter van de ORT Fanclub. Onder zijn 
bezielende leiding is de fanclub geworden 
tot één van snelst groeiende fanclubs in Ne-
derland. Sjaaltjes, vaantjes, sokken en zelfs 

een ORT Favorite Songs albums werden uitgebracht. Het hoogtepunt 
heeft plaatsgevonden in april met een heuze ORT Fandag. Deze dag 
was een enorm succes met optredens van onder andere Zanger Rinus, 
Gert en Hermien, K3 en De Jostiband. Twee jaar geleden won Maikel 
voor het eerst in zijn leven 2 rondes in de HE7, hij schakelde toen zelfs 
de als 1e geplaatste uit. Daarna is het allemaal bergafwaarts gegaan, 
maar ach, “Soms piek je te vroeg, soms te laat”, zo verklaarde hij zelf. 
Dit jaar stuurde hij na het zien van de ORT promofilm: “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”. Goed, hij speelde tegen Rene van Beers en hij kon 
de negatieve spiraal ombuigen, het werd 6-bam 6-2. Wij houden u op de 
hoogte wanneer het volgende Fan Event wordt gepland.

Dan was het tijd voor de geniepige seriemoor-
denaar van Randenbroek. Vincent ‘Dexter’ Bu-
rema mocht het strijdtoneel betreden tegen 
Jan-Jaap Zijlstra. Dexter vermoordt, anders 
dan maffioso, voor de lust zijn tegenstanders. 

Gewikkeld in plastic boort Dexie normaal zijn slagersmes door het mid-
denrif van zijn slachtoffers. Anne van Pelt werd daarentegen met een 
hoop liefde op de slotdag van de competitie aan de haak geslagen. 
Tijdens de wedstrijd tegen Jan-Jaap was er van liefdevol tennis geen 
sprake. Dexter was weer ouderwets op de brommer, het werd 6-2 6-1.

Om 21.00u was het tijd voor het tweede grote evenement van deze nu 
al memorabele week: het eerste Open Randenbroek Koekenpantennis-
toernooi oftewel het ORKTT. Onder leiding van de enige man van Ne-
derland met een Koekenpantennistoernooileiderslicentie (jaja, keiharde 
inspiratie voor de Scrabbelaars onder ons), Yorin ‘de man die met een 
koekenpan tennissen kan‘ van Keken. Deze Koekenpantennistoernooilei-
der mocht toezien hoe 16 koppels streden om de felbegeerde titel: Koe-
kenpantennistoernooikampioen 2013! Alles werd uit de kast gehaald, 
duiken, bakken, schwalbes, trashtalk, kortom niks was te gek om met die 
titel aan de haal te gaan. De uiteindelijke winnaars waren Joep ‘Schwal-
bekoning‘ de Bruin en Rodi ‘Heb morgen een Bio examen ’ Béthe, zij 
gingen met de hoofdprijs aan de haal en kunnen samen een romantisch 
diner voor twee bij New York Pizza 
tegemoet zien! Joep maakte trou-
wens nog een zuivere Schwalbe, 
check voor het filmpje onze Face-
bookpagina!


