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Ja dat is natuurlijk duidelijk,
de FEESTAVOND!! Wij zijn er
helemaal klaar voor en hebben zelfs de laatste ronde
vervroegd zodat we ons zo
spoedig mogelijk in het feestgedruis kunnen mengen. Dit
gecombineerd met knallende
wedstrijden is het ideale recept voor u om zo snel mogelijk naar ons park te komen!!

ORTWEET
Tony vd Kieft
Aaaaahhhhhh eine ganz schöne
tageszeitung. Gratuliere, meine
complimenten für euch Italiänische Maffioso’s!!! #ORT
Darco Cezveciyan
Vanavond de eerste officiële
dubbel samen met mijn in het
geheim genetisch gemanipuleerde dubbelpartner Bardo Van
Hoogen #ORT
Natasja Ephraim-Wallenburg
Om in ORT termen te blijven…
Een 6-tik, 6-BAM in de dames
dubbel met Simone. – bij Open
Randenbroek Toernooi 2013 (2230 juni). #ORT
Tankie Schijven
Morgen iedereen dronken voeren op het grote feest met
mijn maatje! #cocktailbar #lingo
#ORT

28 JUNI

B E R E , F I E N I L I E D E I R AT T I ! !
De dag voor het vuurwerk van de feestavond
was een dag met keiharde gevechten. Op het
scherpst van de snede werd er ten koste van alles
geprobeerd om de overwinning in de wacht te
slepen. Wij hebben van jullie genoten! Vanavond
wacht de FEESTAVOND!!
Om 16.14 hoorden we een
luid gebrom van een V8
motor het parkeerterrein
oprijden. Er stapte een zelfverzekerde jongen uit, met
een conventioneel verzorgd uiterlijk. We hebben
het natuurlijk over Floris-Jan Diederik Boers. Maar
eigenlijk zijn we sinds gisteren meer geïnteresseerd
geraakt in de moeder van Floris-Jan Diederik. Mevrouw Boers was namelijk tot aan afgelopen maandag niet bekend met ons dagblad, ja ze schijnen
nog te bestaan, maar is nu een lezer voor het leven!
“Zeg heren, jullie zijn zeker schrijveurs. Jullie zouden warempel een boek moeten uitbrengen, wat
een combinatie van fenomale woordkeuze, vleugje
humor on the side en een tikkeltje pikant, ik vind het
heeurlijk!”. Ze had wel een kleine rectificatie naar
aanleiding van het stukje over haar zoon: “Alles
klopte, zelfs dat van zijn roze stringetje, maar één
ding was pertinent onjuist. Hij heeft zijn wenkbrauwen niet laten epileren...dat heeft hij namelijk zelf
gedaan, jottum!” Floris-Jan flaneerde gisteren eenvoudig naar een 6-tik 6-2 overwinning tegen Joep
‘Schwein’Fleischeuer. Mamsie zal dit weekend lekker een robbertje gaan zeilen in de Kaapverdische
meren, zoonlief zal het in de halve finale dus in zijn
remi moeten opknappen.
Om 16:30 was het Ironman time, zusters Renée en
Myrthe Ijzerman mochten aan de bak. De twee ironladies, kinderen van twee rij-instructeurs weten wel
wat sturen, een tandje bijschakelen en gas geven op
het juiste moment is. Ironman #1, Renee, vriendin
van commissielid Addominale mocht aantreden tegen Fleur Droog. Deze twee Randenbroekse meiden zaten afgelopen competitie bij elkaar in het team en
kennen elkaar dus van haver
tot gort. Deze wedstrijd ging
gelijk op tot 4-3 in de eerste

set, toen knapte het ijzeren gordijn, kwam de aap uit
de mouw en won Fleur met 6-3 6-2.
Ironman #2, Myrthe IJzermannetje mocht het opnemen tegen Kim de Groot, die even een
weekje komt uitwaaien op het
ORT. In deze damesenkel 4 zat
weer een hoop spektakel, maanballen, fantastische
volleys en de gekste dropshots. IJzeren Myrthe moest
het afleggen tegen de stalen groundstrokes van Kimmetje. Het werd 6-2 6-1 in het voordeel van Kimmetje.
Kim verwachten wij vanavond st(r)aalbezopen op het
Notte Di Festa.
Onze omroepers hadden gisteren een zware avond.
De meest tropische verrassingen verschenen weer
aan de keet, hier komen ze: Darco Cezveciyan, Julia
Tuhusula, Aret Aprahamian en Ali Moghadassian, zo
ga daar maar aan staan. En al deze teamletterwoorden, zoals Dyon ‘Lingo’ van Empelen het zou noemen,
hebben een verhaal, we lichten er enkele uit. Laten we
met Darco beginnen.
Darco heeft het hoofd van een
wijkagent , het innerlijk van een
Golden Retriever, de charmes
van een Italiaanse schoenenverkoper, de lach van Bianca
van Eijden, de praatjes van Jeroen Ephraïm, en is al jaren Vriend van het ORT. Onze
Darco presteert het om ieder jaar weer een ander
moppie mee te nemen naar zijn wedstrijden, en ze lijken keer op keer heel blij om Darco te zien spelen. Wat
zou het geheim van deze tovenaar van Tattabanje zijn?
Nou we denken het gevonden te hebben, de toverdrank heet Dennis Kockx. We vingen gisteren namelijk
een conversatie op tussen Darco en Dennis, onze wijkagent stelde Dennis de volgende vragen: “Den wat
moet ik doen als ik blokkeer? Ken jij die jongens? Zijn
ze om/af-koopbaar? Bedreig/beïnvloed-baar? Komt
Kirsten me aanmoedigen? Wat als we verliezen?” Van
de buitenkant lijkt het zo’n easy going, full confidence
dude, maar het blijkt toch een bange puppy te zijn, en
daarom zijn we zo gek op hem. Samen met zijn mattie Bardo van Hoogen wonnen ze, dankzij de tips van
Dennis, van het bardancers duo Gille & Ooms!
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En door naar little apennootje Juul die om 19:30
uur op het Campo Centrale een partij speelde in
de damesenkel 3. Ze nam het op tegen Nynke
Boonstra. De kopvrouw uit het eerste mixteam
van Randenbroek kwam gedreven naar het park,
haar in een knotje, blauwwit gedresst en gele punaises in de oortjes. Julia staat bekend om haar oerkreten waar zeker wel
eens de 180 decibel wordt aangetikt. Ook deze wedstrijd waren ze weer
aanwezig: ‘WAAAAA’, ‘Je beweegt als een olifant’, ‘Natte tosti’, ‘halfgare
satéstok’, het leek wel een apenkooi. Julia tankte de wedstrijd weg, het
werd 6-2 6-tik in het voordeel van Nynke.
And last but not least over naar inboorling nummero 3, Aret Aprahamian. Wie deze Armenian
Dream een beetje volgt is volledig op de hoogte
van de F38 t/m de A11 van SO Soest. Dagelijks zet
hij meer dan 56 nieuwsitems over deze jeugdteams
op Facebook. Onze knuffel allochtoon is namelijk
vorig jaar op 46 jarige leeftijd met een soort van pre pensioen gegaan.
Niemand weet precies wat hij nu nog doet, waarschijnlijk iets in de handel van krokodillen leren tasjes, maar als dekmantel is hij jeugdcoach van
de plaatselijk SO Soest. En als we Aret zijn berichten mogen geloven
dan worden zijn teams 3 keer per week kampioen, is het eerste elftal van
die club uit 010 nu al volkomen kansloos tegen de F13 van SO Soest en
heeft Louis van Gaal hoogstpersoonlijk Aret al gepolst als nieuwe linker en rechterhand. Waar hij op voetbalgebied dus niet te stoppen is,
had hij ook geen mededogen met de voorzitter van de ORT Fanclub,
Maikel Smit. Maikel is volop bezig met de voorbereidingen van de ORT
Roadtour langs 36 verschillende tennisverenigingen die in augustus zal
plaatsvinden. Tijdens de wedstrijd was hij meer bezig met nieuwe leden
voor de Fanclub te werven dan met de wedstrijd zelf. Het werd 6-2 6-bam
voor Aret!
In de ronde van 21.15u was het tijd
voor Nederlands hoop in bange dagen, de trots van Sergeant Generaal
Pim Schijven, Carlo ‘De Tank’ Schijven!! Hij mocht het opnemen tegen
de trots van Leusden en ex lover van
onze Annie Pannie van Pelt, Nick Peters. Na de break-up met Annie Pannie Poepchinees is er duidelijk een last van Nick zijn schouders gevallen.
Hij begon namelijk erg sterk aan de wedstrijd en sleepte vrij snel de eerste set binnen. De eens zo onverwoestbare stalen strijder, de Leopard,
had in deze wedstrijd meer weg van Mega Mindy op een Barbie step,
van K3 op een George Michael concert van Troy die een Carlo Schijven
Facebookfoto aflikt. Ik hoor u al denken... Troy?? Wie is Troy? Ja mensen,
Carlo heeft zo’n ongekend grote status als de Barman van de Cuba en
dé ongenaakbare Tankmeister dat hij een stalker heeft, een copycat genaamd Troy. Deze jongen heeft een Facebookpagina aangemaakt met
een foto van onze dektank als profielfoto. Na dit feitje zult u begrijpen
dat de tank meer is dan alleen een bonk staal maar ook een voorbeeld
voor menig man. Hoe kan het ook anders met zo’n gespierde torso, zo’n
persoonlijkheid met stalen ballen. Die stalen ballen leken gisteren meer
op Gina’s soppige stuiterballen, op twee pepernoten gedompeld in bier,
op twee... Laat maar, u heeft het plaatje. Maar goed, na enig eerherstel
door Carlo in de 2e set werd het toch 6-3 7-5 voor Nickie, lekker Pikkie!
Nadat wij de categorie 2 vorig jaar aan ons toernooi hebben toegevoegd
wordt er elke keer weer met smart gewacht op deze mooie man en oud
trainer van ons aller Randenbroek, Dennis Cockx. Dennis mocht het in de

HE2 opnemen tegen Rrrroeland Schriemer. Laten we beginnen met de uitspraak
van Dennis na zijn wedstrijd: “IK VIND
SMASHCOURT GEWELDIG!!” Alle categorie 2 en 3 spelers die dit jaar niet aan
ons toernooi hebben deelgenomen vanwege de ondergrond, de vader van Nick Verkerk, Stefan Bieckmann,
Rolf Alblas, read this!! Dennis was weer als vanouds scherp en had aan
een uurtje genoeg voor zijn 6-2 6-2 overwinning. Wij kijken uit naar zijn
finale in de HE2 tegen Joël van Ark.

O M E RTA
Aanstaande zondag staan 12 ballenkinderen klaar om zowel de damesenkel als herenenkel in de categorie 2 te maken tot een topwedstrijd!
De jaarlijkse traditie van het ORT is om de hoogste categorieën in de
dames en herensingles te voorzien van een scheidsrechter, ballenkinderen en een fantastisch gevuld publiek. Dit jaar werden de beste ballenkinderen gescout, geselecteerd, onderworpen aan medische testen en
op trainingskamp gestuurd. De 250 aanmeldingen werden uiteindelijk
teruggebracht tot de beste 12 ballenkinderen.
Gistermiddag kwamen de ballenkinderen bijeen voor de eerste generale, deze stond onder leiding van de enige man in Nederland met een
ballenkinderentrainerslicentie, Yorin van Keken. Yorin gaf de kinderen
vele vaardigheden mee: Hoe gooi je een bal naar de speler, verschillende looptactieken, hoe geef je het best de handdoek aan, hoeveel graden de hoek van de vasthoudende parasol moet hebben, hoe veeg je
de billen van de scheids en in welke richting veeg je de zweetdruppels
van de hoofden van de spelers. Zondagmorgen volgt de generale repetitie en laatste instructies, om 12:00 en 13:30 gaat het festijn beginnen!
Ballenjongens tijdens een toernooi, het ziet er fantastisch uit, verhoogd
de sfeer, dus kom allen kijken aankomende zondag!

NOTTE D I 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.
Vanavond is het schuren geblazen, dus neem een extra
broek mee en natuurlijk is het
weer de bedoeling dat jullie
allemaal volledig in MAFFIA
stijl komen. Dus kom van die
bank af, trek je meest foute
pak aan en hijs je naar ons
stampende, dampende clubhuis.
Because this is a Party
offer you can’t refuse!!
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INGEZONDEN BRIEF
Als redactie ontvingen we afgelopen week rechstreeks uit LA een
brief van misschien wel de grootste Vriend van het ORT. Meervoudig
winnaar van de HE3, vorig jaar van de HE2 en voormalig Randenbroeker, Jeroen van den Hoek.
Beste ORT-commissie,
Daar zit ik dan ver weg in Los Angeles en wat krijg ik per foto toegestuurd...
Mijn consumptiebonnen voor de ‘vrienden van het ORT’ avond. Ik kan de
oversteek helaas niet maken, maar de wedstrijdleiding heeft mij beloofd
dat de bonnen ook bij de lokale McDonalds in te leveren zijn.
Aangezien ik tegenwoordig veel in Hollywood kom, heb ik maar van de
gelegenheid gebruik gemaakt om de ‘ORT trailer’ voor te leggen aan een
aantal bekende regisseurs. Een van de regisseurs, de heer S. Spielberg,
was erg te spreken over het natuurlijke acteerwerk van de hoofdrolspelers. Hij vroeg mij of ik
het verdere script ook al gelezen had. Daarop
kon ik natuurlijk bevestigend antwoorden na al
die jaren ervaring: ‘Meneer Spielberg’... ‘Zeg
maar Stevie, Mr. Hoekie’, onderbrak hij mij
direct. ‘Ok Stevie, het script gaat eigenlijk als
volgt: die hoofdrolspelers zijn eigenlijk gewoon
jonge vrouwen en mannen met een normaal
leven, een normale baan en een normale hobby, tennis. Maar die hobby
is wel wat hen samenbrengt, zij organiseren gezamenlijk namelijk een erg
groot toernooi.’ Stevie onderbrak mij weer en zei: ‘Organiseren zij de US
Open?’, ‘Nee man, baardmans, dit toernooi is veel gezelliger’. ‘Oh, maar
het is dan dus een klein toernooitje Hoekie?’
Inmiddels een beetje geïrriteerd ging ik door met mijn verhaal: ‘Nee, het
is geen klein toernooi. Het is naar mijn mening het grootste toernooi van
het district Utrecht. De commissieleden zijn een heel jaar bezig met de
voorbereidingen en zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is. Het
hele jaar door wordt vergaderd, wat uiteindelijk leidt tot een week van
voorbereiding op het park, en uiteindelijk 9 dagen full time aanwezig zijn
wanneer het toernooi zich afspeelt. Ik heb aardig wat toernooien gezien
Steve, maar dit echt nergens. De toewijding is enorm en de gezelligheid
is wellicht nog groter. Je kan je niet voorstellen dat de commissieleden
dit geheel op vrijwillige basis doen en dan ook nog eens zoveel lol daarin
hebben. Inmiddels lijkt het na al die jaren vanzelfsprekend dat deze mensen zich zo inzetten, maar we moeten niet vergeten hoeveel tijd en moeite
dit kost. Ik heb daar zelf echt heel veel waardering voor.’
‘Maar Hoekie, zit er ook nog een climax in het script?’.
‘Een climax, Stevie? Een climax? Je kan wel zeggen een hoogtepunt. Elke
vrijdag van het toernooi, wordt een fantastisch feest gegeven waarin iedereen dampend in het zweet zich vol laat lopen met alcohol. Iedereen is
vrolijk, iedereen danst, iedereen gaat gewoon helemaal los en iedereen is
de volgende dag brak. Beter kan niet! Het enige probleem is dat dan pas
het finale weekend begint. Maar ik kan je beloven dat in iedere categorie het niveau en de beleving echt niet minder is. Hangt altijd alleen een
vreemd luchtje op het park op zaterdagochtend. Het toernooi wordt afgesloten met een prijsuitrijking waarbij de prijswinnaars gefeliciteerd worden
en de commissieleden nogmaals worden bedankt. Een afsluiting van een
perfecte week.’
‘Man man man, wat een verhaal Hoekie! Ongelooflijk dat die gasten dat
doen. Maar wat is jouw rol hier eigenlijk in?’

‘Tja Stevie, ik speel al jaren een bijrol in deze film maar ik heb me vorig
jaar uit het script laten schrijven, omdat ze me hier in LA nodig hadden.
In Nederland noemen we dat een ‘Frits van Houtentje’. Het was wel een
cliffhanger, al zeg ik het zelf.’
‘Dat ORT laat je dan dus zomaar achter?’
‘Nou, wel voor deze en de volgende editie. Maar ik heb beloofd dat ik
daarna weer terug kom mits de commissie zich blijft inzetten om het
toernooi zo goed en gezellig te houden’.
‘Maar waarom zouden ze naar jou luisteren?’
‘Doen ze ook niet, maar ze blijven toch wel hun best doen want deze
traditie gaat nooit verloren op Randenbroek. Dat weet ik zeker’.
Enfin,de heer Spielberg was erg te spreken over het script. Op het moment ben ik bezig met de eerste contractbesprekingen om de hoofdrol
spelers van de trailer in te lijven bij een van de grootste casting bureaus.
Ik houd jullie op de hoogte!! Maar voor nu wens ik iedereen succes in
het toernooi. Doe je best, vecht en heb plezier!!
Jeroen
P.s. De bovenstaande conversatie, is een vertaald transcript van een
ontmoeting tussen de heer S. Spielberg en de heer J. van den Hoek
in Los Angeles de dato 25 mei 2013. In Amerika wordt namelijk Engels
gesproken.

W I S T U D A T. . . . .
* Onze gezellige spierbundel Jeroen van den
Hoek wel een hele mooie foto van zichzelf
opstuurde. Gelukkig hebben we ook nog een
foto kunnen vinden waarop meneer minder
charmant staat. “Oepsie, ben wat uitgeschoten met de trimmer”...
* Peter Pot ontving gisteren 47 klachten van de
Nederlandse Luchtballonvaart Federatie. Eergisteren tijdens de wedstrijd van Ed van Empelen kregen zij namelijk
bal na bal in hun mandje. Amersfoort wordt gedurende de komende
dagen gezien als Forbidden Area voor onze vrienden van de Luchtballon Brigade...
* Diego ‘paaaap ik wil naar huis’ Schijven er
alles voor over heeft om ‘s avonds de laatste ronde van ons toernooi te kunnen zien.
Heerlijk van 18.30 - 20.15 een schoonheids
slaapje...overigens is dit geheel in lijn met z’n
broer Tank. Die slaapt iedere dag van 05.00 19.00 om vervolgens de lampen van de Cuba weer uit te kunnen doen!
* Saluti ELT Schijven zich enigszins zorgen maakte bij het zien van deze
foto...uh wie heeft die foto eigenlijk gemaakt?! Oma Jo heeft wat uit te
leggen...
* Bart Gielen óf zo snel mogelijk naar Hans Anders moet gaan, óf zo snel
mogelijk moet stoppen met drinken. Hij belde ons gisteren terwijl hij op
de parkeerplaats voor onze club stond met de mededeling dat hij ons
echt niet kon vinden...WAUW!

