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ONE
WATCH
Op de meest taaie dag heb-
ben we onszelf opgezadeld 
met maar liefst 62 wedstrijden!  
Wie kan er het beste tegen de 
gigantische druk en weet  een 
plaats in de finales van het 
ORT te veroveren?! 

Dus wrijf de slaap uit de oog-
jes, klein pilletje tegen de op-
komende hoofdpijn en kom 
ons ondersteunen op het park!

O R T W E E T

Vandaag zullen we u wellicht iets minder glimla-
chend aankijken dan normaal. Zwarte randjes on-
der de ogen, aspirientje in de mik, droog bekkie, 
maar wij staan er en kijken uit naar mooie halve 
finales!! Maar eerst nog een impressie van de 
dag van gisteren...een dag van bloed, zweet en 
regen!

In de eerste ronde van 
de dag stond er weer 
een streekderby op het 
programma. Blauwwit 
tegen Groen, Internati-
onale topmuziek tegen 

carnavals krakers, tractor tegen auto, 9mm revolvers 
tegen carbidschieten, schep tegen hooivork, huis 
tegen boerderij, hond tegen varken, Glas bier te-
gen leeg blik Dunlop Fort ballen gevuld met bier, 
we hebben het natuurlijk over de eeuwenoude strijd 
tussen Randenbroek en Hoogland. Randenbroeker 
Laurens Ekelschot moest het opnemen tegen Hill-
billy Tom Rattink. Laurens heeft de uitstraling van 
echte Italiaanse ober, zwart geverfd haar in een 
scheiding, strak wit overhemd met zwart gevlin-
derd strikje en met zijn Italiaans mocro scootertje 
weet die elke meid mee achterop te nemen. Dan 
Tom Rattink, ook een heikneuter uit het boeren-
dorp Hoogland. Deze jongen is er vandoor gegaan 
met het zusje van zijn BFF (Best Friend Forever) 
Mark van Hesteren, krijgt het tijdens de competitie 
voor elkaar om kramp te krijgen tijdens zijn eerste 
wedstrijd (een gemengd dubbel) en trekt vaak een 
nachtje door in de stad. Dan de wedstrijd, toen de 
heren elkaar een hand gaven zette tommieboy ge-
lijk de toon door te vragen aan Laurens of die met 
zijn hoofd in een pot met pek had gelegen. Laurens 
staat altijd vol overtuiging op de baan, niet noncha-
lant, heeft fantastisch voetenwerk, doet er alles aan 
om elk punt te winnen, laat zijn racket nooit vallen 
en is dus echt een voorbeeld tennisser! Tijdens de 
wedstrijd wist Tommieboy de belangrijke punten 
bij elkaar te harken als een echte boer met kiespijn. 
Tommy Trash leek op een eenvoudige 2-sets over-
winning af te gaan, maar daar was opeens de onver-
zettelijkheid van Eekhoorn, waar dat vandaan kwam 
weet niemand, maar hij wist de wedstrijd in 3 setjes 
naar zich toe te trekken!

Daar is die weer, de kerel met 
de snelste looppas van Ran-
denbroek, Matthijs van Brug-
gen. Geen tegenstander op het 
ORT was tot dusver een brug 
te ver (deze is goed he!). Hij moest het opnemen te-
gen het eeuwige talent van LTV Lockhorst, Wilco van 
Gang’bang’elen. Dit beloofde een fantastische partij 
te worden, één traditionele beuker met servicevolley 
tegen het nieuwe tennis met harde groundstrokes van 
achterin. Matthijs heeft al twee partijen volledig we-
ten uit te spelen waar die vorige week op het toernooi 
van Leusden bij een 6-0 3-0 voorsprong van de baan 
stapte. Zou het nu wel lukken om de partij uit te spe-
len? De wedstrijd begon als vanouds, Matthijs wou de 
rally’s lekker kort houden, sloeg de meest bizarre bal-
len, miste de makkelijkste ballen en Wilco was gewoon 
Wilco. Het werd 6-2 6-2 voor Wet Willie!

Om 17:00 mocht de kleinste en 
meest talentvolle man van het 
ORT aantreden, Emiel Koele-
wijn. Deze potentiële topper 
mocht aantreden tegen de 
CFO (Chief Financial Officer) 

van LTV Randenbroek, Arie ‘kontkanarie’ Koomans. 
(Wij bieden hierbij alvast onze excuses aan voor het 
woord kontkanarie. Onze jongste telg Robbert Ooms 
vond dit zo’n briljante grap van zichzelf dat we hem 
er bewust in hebben gelaten!) Van de kleine man met 
het grote bekstuk werd deze week veel verwacht na 
een uitstekend verlopen laatste dag van de competi-
tie. Deze week maakt hij het tot dusver meer dan waar 
en laat mentaal ook zien dat hij klaar is voor het grote 
mannenwerk. Arie begon nog goed aan de wedstrijd, 
maar eenmaal uit de cashflow denderde Emiel er over-
heen, het werd 6-tik 6-3.

De HE3 heeft tot nu toe aardig wat mooie potjes op-
geleverd. Zoals Thijs Buur gisteren al zei: “Als al die 
jongens waartegen ik deze week heb gespeeld vorige 
week bij Leusden hadden meegedaan dan zouden ze 
allemaal de finale halen.” Onze Ties is bezig met afstu-
deren en we hopen dat hij meer intelligentie daarvoor 
gebruikt, want allemaal de finale halen kan natuurlijk 
niet gekke Ties. Maar het geeft wel aan dat het niveau 
ongekend hoog is. Dat hoge niveau werd ook giste-
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Sander de Moel
Vanavond #ort eerste wedstrijd 
om 20.00. Gezien loting geluk-
kig ruim op tijd klaar voor notte 
di festa!
 
Finallymario (Official account 
Mario Balotelli)
Yesterday, I had a great night at 
Randenbroek, what a beautifull 
people! Good Luck everyone in 
the finals  #ORT

Ydo Bruinsma
Van Beverode, kerul waar ben 
juh? Ik scheur hier onwijs uit m’n 
panty man...kom je nog of zit je 
weer te lallen bij de golfcourt tij-
gertje van me?

Moeder van Floris-Jan Boers
Ha onwijze hunk, vanaf de 
Kaapverdische meren willen we 
je onwijs veel succes wensen! En 
je weet het: neus omhoog, haren 
in de wind en roze stringetje in 
de lucht, rosé! #FJ-BOERS 
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Het Notte Di Festa, het jaarlijkse ORT feest op de vrijdagavond. Geheel 
in Maffia stijl waren de mensen in grote getale gekomen. Het jaarlijkse 
feest op vrijdagavond waar de meest bizarre dingen gebeuren. 

Het begon met de loterij waar de meest spetterende prijzen werden 
weggegeven, van hotelovernachtingen tot weekend cabrio rijden en 
van Tennisclinics tot gratis rackets.

Wanneer de laatste wedstrijd het einde heeft genaderd kan het feest 
pas echt beginnen. De commissie voegt zich bij de joelende menigte, 
de tap kan open en Tankie & Lingo verkopen de cocktails als zoete 
broodjes. Het schuren kan beginnen, de avond staat op springen.

De feestavond, mensen van Hoogland tot Limburg, van Griekenland 
tot Cyprus, van Syrië tot Egypte en van haver tot gort zijn aanwezig. 
Vele aanwezigen komen speciaal uit hun grot of onder hun hunebed 
vandaan om op deze avond aanwezig te zijn. Mensen drinken alsof het 
hun laatste avond is, dansen als een speels hertje en schreeuwen als 
een mager speenvarken.

De volgende ochtend kan bijna iedereen het roesje uitslapen. De com-
missie daarentegen wordt weer om 8 uur paraat verwacht. Pim bakt mijn 
eitje, twee bolletjes, ham, kaas, bacon, kapotte dooier, dubbelzijdig 
gebakken en de langste dag van de week gaat beginnen. De verha-
len worden teruggehaald, de hilarische foto’s worden bekeken, kater 
wordt verwerkt, cranberrysap gedronken tegen urineweginfecties en 
het maagje wordt gevuld of leeggepompt.

Wanneer u dit leest lig ik waarschijnlijk in mijn eigen tuin. Bij dit soort 
feestjes wordt ik de volgende morgen vaak wakker in mijn tuin, al dan 
niet in een rozenstruik, skelter of tuinstoel.

OMERTA

OPEN RANDENBROEK TOERNOOI
DAGBLAD 2013

ren weer gehaald in de wedstrijd tussen Simon 
‘Krampmeister’ Burema en Xander ‘Swagslayer’ 
van As. Onze Siempie wist in de vorige ronde 
knap te winnen van Martijn Splinter, de nummer 4 
geplaatst. De grote vraag was natuurlijk of Siem 
dit niveau kon vasthouden tegen Xander die in 
zijn vorige partij geen genade kende met Joran 

‘P.I.M.P.’ Béthe. Een nog grotere vraag, zou Siempie krampvrij de eind-
streep kunnen halen? Fasciculaties (jaja, geleerd zijn we wel) willen het 
grootste talent van Randenbroek nog weleens parten spelen. Wij herin-
neren ons nog een wedstrijd op baan 6 waar onze Krampmeister ker-
mend als een speenvarken op de grond lag te spartelen, schreeuwend 
om zijn muttie. Dit was vandaag alles behalve het geval. Als een mooie 
roze eenhoorn zweefde Siem over de baan. Binnen no time had Simoni 
de eerste set te pakken met 6-bam. Een spannende wedstrijd werd het in 
de 2e set ook niet, Il Simoni drukte namelijk door en won ook het tweede 
bedrijf met 6-2. Il Bionda Simonelli moet het in de halve finale opnemen 
tegen Ties ‘Liesje’ Buur.
 
In de ronde van 17.15 stond een spannend Soestdijks onderonsje op het 
programma. Good old Paul Sevinga vs Joeri ‘Tanktopje’ Padri. Er zijn en-
kele schrille contrasten tussen deze twee spelers. Paul wist namelijk dit 
jaar met zijn team te promoveren naar de 1e klasse gemengd op zondag 
en Joeri presteerde het om te degraderen naar de 4e klasse gemengd.  
Paul gaat door het leven als gevierd Accountmanager Partner Channel 
en Joeri is al vier keer gestopt met zijn studie. Joeri presteert het zelfs 
om twee keer met dezelfde studie te stoppen. Stel je voor, je begint een 
studie Rechten en zegt na een jaar: Pààààààààp, ik wil niet meeeheeeer!! 
Kan gebeuren, het overkomt de beste. Hoe stom is het dan om na een 
jaartje een andere studie te hebben gedaan, wat deze eeuwige stufi-
meister ook weer niet leuk vond, te denken ach… ik ga gewoon weer 
Rechten studeren. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen? 
Wat maakt dit Joeri dan? Een Stokstaartje met één been en wandelstok 
die zich al voor de vierde keer over laat rijden door Carlo ‘De Barbietank’ 
Schijven? Wij denken dat die vergelijking wel op gaat. Tussen de twee 
jaar Rechten door heeft Joeri nog een jaartje Sportmarketing gedaan om 
vervolgens toch echt zijn droom als Fashion Designer na te jagen. Joeri 

maakt tegenwoordig al zijn eigen tenniskleding en 
probeert nu door het leven te gaan als trendsetter 
en fashionista. Of dit nou echt zijn roeping is weten 
wij nog niet maar u mag hier zelf over oordelen, zie 
foto. Ach mensen, verschil moet er wezen, zoveel is 
duidelijk. Het verschil op de baan was minder aanwe-
zig, Paul had namelijk een dikke kluif aan Joeri Padri, 
hij won de wedstrijd wel met 7-6 6-4.

 
Kent u Gandalf van The Lord of the Rings? Hij 
doet hier namelijk mee aan ons toernooi ver-
momd als Bart Bloembergen. Gisteren mocht 
Gandalf samen met zijn broertje Marco, ook 
wel bekend als The Flower Brothers of Fratelli 
Fiore, aantreden tegen Ed ‘Kannie laag spelen 
nie’ van Empelen en Theo ‘Kraplap’ Muys. In 
de vorige ronde had Gandalf een toverspreuk-
je gedaan want dit sexy koppel wist als eerste 
deze week een wedstrijd te winnen met 6-bam 6-bam. Had Gandalf nog 
genoeg toverdrank over om ook deze wedstrijd in hun voordeel te beslis-
sen? Ja, dat had hij. Met zijn Magic Stick tussen de benen kon Bart stijgen 
naar grote hoogte om zo de ballen van Ed terug te kunnen slaan. Naast 
tovenaar op de tennisbaan is Bart ook een tovenaar op de dansvloer. 
Deze jongen houdt er namelijk wel van om een dansje te wagen. Daar-
naast houdt Bartje er ook van om een vorkje te prikken, een borreltje te 

doen, een robbertje te stoeien en een filmpje te pakken. Dames, deze 
adonis is nog vrijgezel en naar horen zeggen echt een tijger tussen de 
lakens. Zijn nummer is op te vragen bij de redactie!

En toen was het tijd voor DE FEESTAVOND, alle foto’s zijn terug te 
vinden op www.openrandenbroek.nl onder het kopje foto’s!!

* Onze eigen trainert Nicky ‘Sjeng Schalken’ Reijnders gisteravond niet  
naar de feestavond kon omdat hij met z’n liefje een eigen feestavond 
had georganiseerd...
* Onze Hillbilly vrienden vrijdagochtend 
vroeg hun ware aard lieten zien. Bier uit 
glas?! Dacht t nie, gewoan uut blik jonguh! 
En dus bleken onze Dunlop Fort blikken een 
heel mooi 2de leven te kunnen leiden. Sam 
‘Nederlandse muziek is mijn ding’ Brundel 
werd wakker met 7 gele haren in zijn holle 
kies...
* We volgend jaar een nieuwe doelgroep voor onze 
Vrienden van het ORT gaan benaderen, de Dieren-
Vrienden van het ORT. De eerste vriend hebben we 
al gevonden. Sogno draait zijn vriendenbandje ge-
woon om de nek!
* Wij morgen nog zullen terug komen op een aantal 
Wist U Datje’s vanuit de Feestavond!!

W I S T  U  D AT. . . . .


