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Vandaag zullen veel toppers
hun debuut maken op het
ORT 2013, we hebben het
onder andere over: Kim Vrugteveen, Laura Sterkman, Marcel Griffioen, Elleke Brölman,
Arend Doppenberg en ga zo
maar door. Maar zeker willen
we ook dat u aanwezig bent bij
de Italiaanse avond, die mag u
niet missen!

ORTWEET
Dyon van Empelen:
Gister hard gelachen op het
gezelligste toernooi van Nederland. #ORT Vandaag serieus aan
de bak met Sportdag Cios Arnhem.
Pasquale alusuhut:
Gefeliciteerd! Dit kan alleen
maar een mooie dag voor jullie
worden! #ORT
Lars Schoordijk:
Sta je na 1 wedstrijd ORT toch
mooi in een rijtje met Erik van
de Water, Jerry Tuhusula, Martha
van Empelen Looijenga en Rafael Nadal, tweede ronde wordt
t niet. #ORT
Facebook officials:
Orrin van Room heeft een levensgebeurtenis van 19 mei
2013 toegevoegd aan zijn tijdlijn, heeft een relatie met Sanne
Jongerius, #ORT

26 JUNI

L A T U A C A P R A C A LV O ! !
Vanavond zijn jullie allemaal uitgenodigd om
heerlijk te genieten van Italiaanse hapjes en lekkere wijntjes vanaf 19 uur in ons clubhuis, gisteren hadden we alvast een aantal fantastische
voorgerechten op het menu!

In de eerste ronde
mocht Simon ‘ik doop
mijn Festina perenijsje
in een biertje’ Burema
direct aan de bak. Hij
moest het opnemen tegen Gordon Nutt’plug’,
BFF (best friend forever) van onze cateringmanager
Geertje Joling van den Berg. Simon, het eeuwige
talent van Randenbroek, werd dit jaar verkozen tot
speler van het jaar in de competitie, heeft al een jaar
geen last van kramp gehad, mist een pink, kan tegenwoordig zelfs zonder een wc-pot nadat hij een
avondje heeft doorgehaald en dus wint hij ineens
ook lange partijen. Randenbroeks hoop in donkere
dagen had tegen Gordonnetje geen last van opstart
problemen, het werd 6-2 6-tik.
In de HE3 mocht de
nummer 1 geplaatst
Thijs ‘Aap & Banaan‘
Buur voor het eerst shinen op ons toernooi.
Jarenlang hebben we
geprobeerd om deze hunk naar het ORT te krijgen.
Het terugdringen van het broeikaseffect, vrede tussen de Israëliërs en Palestijnen, Feyenoord kampioen
maken, WITTUH van de PILLUH afhouden, Sammie
‘baby poep’ Yeganeh blij te maken met Facebook/
Apple/Servers/Internetverbindingen, Rayban ‘Amigo’ van Keken kaas laten eten, Bolle-Tjerie die reukloze flubbers laat, Kobus ‘Kensington’ van Eijden van
de frikandellen afhouden, Vito een wedstrijd laten
uitserveren, zijn stuk voor stuk kinderspel in vergelijking met wat wij voor elkaar moesten krijgen om
Aap & Banaan Thijs naar ons toernooi te trekken.
Oh ja voor wie benieuwd is waar dat Aap & Banaan
vandaan komt, check het Linked-in profiel van onze
Ties. Maar hij was er dus en hij mocht vlammen tegen
Snoopie Dogg Ingmar van Dongen en het vuur werd
hem aan de schenen gelegd. Snoopie Dogg knalde-

zoals hij knallen moest, maar na 3 dampende en stampende sets was het toch Ties die er met de overwinning
vandoor ging, 6-2 5-7 6-2.
En toen werd het weer
tijd voor een derby,
Blauwwit tegen Groen,
oftewel
Randenbroek
tegen de Hillbilly’s uit
Hoogland. Het was
weer tijd voor serialkiller Vincent Burema allias Dexter tegen Sam ‘laag door
knietjes’ Brundel. Onze Burmese hond Dexie had gisteren zijn eerste tegenstander op bloedige wijze gekilld,
vandaag stond Sam Brundel gewapend met hooivork
op het menu. Sam Brundel is een voorbeeld boerenjongen: meer haar op zijn kin dan op zijn hoofd, lopend of
die een zak mest op zijn rug heeft en hand om de grip
alsof die een kreupel rund aan het melken is. Sam is een
typische Hooglandse boerenjongen, alleen zijn huis
staat helaas op Amersfoorts grondgebied, jammer joh!
Deze wedstrijd moest onze Dexie alle moordwapens uit
de kast trekken om Sam met zijn hooivork, mestinjecties, modderballonnen en tractorband met drietandig
aanhangsel te verslaan. Hillbilly Sam geboren, getogen
en wonend te Amersfoort trok aan het langste einde,
het werd 6-3 6-2.
In de ronde van 21.00 uur
was het tijd voor een Internationaal onderonsje,
4 verschillende nationaliteiten moesten het tegen
elkaar opnemen. Na het
aanvragen van dispensatie bij Zijner Majesteits Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur mochten zij uiteindelijk toch deelnemen aan dit Internationale evenement. Uitkomend voor
Suriname en Friesland moesten Raymond Buth’Plug’ en
Harry ‘Paulusma’ van Surksum het opnemen tegen Ed
‘Luna Palla‘ van Empelen en Theo ‘Heije in je broek u
kakt’ Muys uitkomend voor respectievelijk De Verenigde Amersfoortse Kroketten en Spakenburg. Na het
spelen van alle vier de volksliederen kon de wedstrijd
eindelijk beginnen. U kunt zich voorstellen dat trashtalk
tussen deze 4 kemphaantjes een hele andere dimensie
krijgt. Raymond: “San yu e bumuy?” Theo: “Hen ji un
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potjie kak in je oog?” Harry: “Earst byt yn en dan skyt yn!!” Ed: “In mijn
frikandellen zitten nog meer hersenen dan in jullie hoofd!!”, dat werk. Uiteindelijk bleken de heren Van Empelen en Muys echte dictators te zijn, zij
domineerde de wedstrijd en wonnen met 6-3 6-3.
Onze blauwwitte stille krijger Calvin ‘wat
zit je nou schaapachtig te lachen’ Isidora
mocht gister zelfs twee keer aantreden. In
zijn eerste wedstrijd mocht deze koning van
de lach optreden tegen de Franse Belg Florent ‘Amai ge hebt de vinger in de poep!’
Richard. Dit hobbeltje werd met 6-tik 6-tik
genomen en direct werd de focus weer gericht op de confrontatie op een
plateau hoger, namelijk een confrontatie in de HE5 tegen Marco Lassing.
Waar Calvin in de competitie de puntjes bij elkaar moest sprokkelen, rijgt
hij op het ORT hier iedere tegenstander vakkundig aan zijn zegekar, het
werd 5-7 6-2 6-2. Wat een talent, wat een doorzettingsvermogen, tactisch
inzicht en mentaliteit, een Randenbroeker om trots op te zijn!!
In de laatste ronde van de dag mocht Mathijs ‘OKAYY Groene thee’ Hulster het opnemen tegen Nick ‘ik hou van smashcourt’
Verkerk. Van Nick Verkerk hadden we hoge
verwachtingen, competitie alle singels gewonnen in de 3e klasse mix en vorige week
kwam hij zelfs als winnaar uit de bus in de
herenenkel 3 bij het toernooi van De Kuil. De 2.02 meter lange Matthijs
daarentegen, is oud student aan Qing Bai, mocht vorige maand 3 weken
naar China als attractie, heeft onlangs zijn 2e boek uitgebracht en schrijft
dagelijks blogs over alles wat leeft in verzonnen werelden. Kortom Mathijs
is het aardse niveau reeds lange tijd ontstegen en dat bleek tijdens zijn
wedstrijd waar hij werkelijk foutloos speelde en met 6-4 6-2 Nick met beide beentjes op het planeet aarde hield. Vader Verkerk was na de wedstrijd
wel laaiend enthousiast over de nieuwe banen. De kleurstelling is briljant,
de vezels van de mat zijn exact de goede hoogte, de combinatie tussen
de enigzins drukvolle bal met de lage druk van de banen zorgt voor een
ultieme combinatie van gevoel en toch power en hij is er van overtuigd dat
deze banen ons de aankomende jaren gaan helpen om langzaam door te
groeien tot een ATP toernooi. Tot volgend jaar!

SE RATA I TA L I A N A
In het clubhuis wordt een echte Italiaanse avond gehouden met lekker
Italiaans hapjes, 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.
U bent vanaf 19 uur van harte welkom
om GRATIS te genieten van de hapjes en te proeven van de wijn!

O M E RTA

“Vier dagen ORT, wat een beleving!”
Ik zit nou bijna op de helft van mijn eerste ORT negendaagse maar ik
weet dat de zwaarste helft nog moet komen. Vier dagen lang en ik heb
al heel wat mogen meemaken.
Een commissie bestaande uit 14 personen, het lijkt erg veel, maar het
is zwaarder dan gedacht. Het voelt aan als een klein bedrijfje met verschillende managementlagen, divisies en changemanagers. Het ORT
is onderverdeeld in verschillende platformen: planning, multimedia,
dagblad, hospitality, catering, sponsoring, aankleding en de banen. De
lijnen zijn kort, informeel en verticaal georganiseerd met CEO Pascal
Tuhusula als eindstation. Alles met het einddoel om de deelnemers het
zo goed mogelijk naar de zin te maken.
Sam ‘Borstjes’ Yeganeh, head of the department of facebook-integration science is de kritische tijger van de groep. Deze vatzig wordende
bellydancer wil dat alle beslissingen en stukken tekst wetenschappelijk
onderbouwd worden, bronnen in APA stylo worden opgemaakt en er
overal een afgebakende probleemstelling voor is geformuleerd.
Het ORT, in het weekend draait de commissie werkdagen van 08:00 tot
02:00, doordeweeks van 14:00 tot 03:00 om alles op orde te krijgen. Vermoeidheid is aanwezig na zo’n week, maar het plezier overheerst op dit
toernooi.
Nog 5 dagen het ORT, Ik kijk er naar uit. Jullie ook? #ORT

W I S T U D A T. . . . .
* Onze eigen Maarten ‘Stich’ van Wezenbeek gisteren onze mede redacteur Ooms helemaal op waarde heeft geschat. Toen Ooms om 20.19
zijn eerste letters typte stelde Stich de vraag of hij wellicht met het reserve dagblad bezig was, in het geval hét dagblad iets zou overkomen...
* Briljante Wittuh gister erg geïntrigeerd was door de naam van één
van de sponsoren: Rainmen. Komen die gasten uit de lucht vallen ofzo?
* Berry Wittuh het steeds heeft over een piep in zijn oor. Hij denkt dat
die lijdt aan tetanus. Tetanus is helaas een kaakklem Berry. Tinnitus of
fantoomgeluid is het juiste begrip. Met vriendelijke groet, Dr. Ooms
* Het Open Randenbroek Toernooi 32 jaar is geworden. Het ORT was
exact 7 jaar toen het Nederlands elftal europees kampioen werd in 1988.
* Hannieschoordijk vindt dat cateringmanager Joling een mauwerd is,
duidelijk!
* Madelon Cloo gisteren is uitgeroepen tot Slimste Moppie van de dag.
Toen ze haar wedstrijd winnend afsloot kwam ze bij de keet met het verzoek of haar vervolgwedstrijd wel nog deze week gespeeld kon worden.
Na lang twijfelen en veel herplannen zijn we hier gelukkig in geslaagd...
* Mevrouw Bea Burema zo in haar nopjes was met de overwinning van
haar zoontje Siempie dat ze besloot om haar trouwjurk weer uit de kast
te halen en daarmee te shinen op het park...
* Meneer Job Burema na de wedstrijd van zoon Vincent niet wist hoe
snel hij naar huis moest gaan om oude tijden te laten herleven...
* De moeder van Sam ‘Goez Inboez’ denkt dat hij 9 dagen lang bardienst moet draaien...

