OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2014
ZATERDAG 21 JUNI

WELKOM ORT’ERS
DARE TO BE THERE
ONE
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Tradities leven voort tijdens het
ORT. De officiele opening vindt
dit jaar weer plaats op de zaterdagavond. De openingsdag ziet
er als volgt uit:
09:00 uur: Aanvang wedstrijden
18:30 uur: officiele opening, Dare
To Be There!
19:30 uur: Het spectaculaire
openingstoernooi in een geheel
nieuw jasje.

O R T W E E T
Het social hoekje van het dagblad.
Onze ORT facebookpagina gaat
zijn tweede jaar in. Deze pagina
houdt u op de hoogte van nieuwtjes, dagbladen, schema’s en foto’s.
Like de pagina om niks te missen!
Twitter en facebook mee tijdens
het toernooi met #ORT2014. De
leukste berichten per dag zullen
de volgende dag te vinden zijn in
het dagblad. Tip: Woordgrapjes
over tennis, ORT of het WK worden
erg gewaardeerd!

Daar zijn we weer en hoe! 51 weken hebben we
naar dit moment moeten toeleven, het 33ste Open
Randenbroek Toernooi. De ORT koorts steeg de afgelopen weken bij de commissie en deelnemers nog
sneller dan de WK koorts, onze handen jeuken om
met jullie aan de slag te gaan. Dare To Be There!
Vorig jaar juli zijn we door nog onbekende zombies
ontvoerd. We zijn gemarteld, berooid, getraind en inmiddels bezeten door Frights Nights om het thema
van dit jaar zo goed
mogelijk vorm te geven.

de MasterFoort Finals op 30 augustus, een uniek
evenement in tennissend Nederland. Meer informatie via www.masterfoort.nl. Na de 2de plaats op het
Eurosongfestival is dat het tweede succes dit jaar van
ons kleine landje. Deze week zetten we Ilse & Waylon
even offline-Wayloff, het wordt weer een memorabele 9-daagse.

Thema
Randenbroek Fright Nights, het thema van 2014.
Randenbroek is voor 9
dagen overgenomen
door de Fright Night
familie. In de promo video op www.openrandenbroek.nl vindt u het
hele verhaal. Vorig jaar
werd menig deelnemer
al opgeschrikt, dit jaar
wordt dat meerdere
malen over gedaan door onze scare-actors.

“We zijn gemarteld,
berooid, getraind en
inmiddels bezeten
door Fright Nights’’

Ons scary thema
heeft jullie blijkbaar
niet mogen afschrikken. 365 inschrijvingen hebben we ontvangen en daar zijn
wij als commissie enorm trots op. We hebben overwogen om het toernooi drie weken te laten duren,
maar hebben gekozen voor een nieuw concept. In
samenwerking met het ALTA Open organiseren wij

Fright Nights is afkomstig van Halloween, een feestdag die vooral in Amerika, Canada, Verenigd Konink-
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rijk en Ierland wordt gevierd. Het is de avond voor
Allerheiligen, tijdens het ORT zijn de 9 dagen van
de allerheiligsten. Behalve op de feestavond op
vrijdag, dan is er niemand heilig meer. Dit jaar zijn
er 16 scare-actors op Randenbroek te vinden met
onder andere de Joker, Mummy, Dracula en de
Prom Queens. Zij stellen zich aan u voor op www.
openrandenbroek.nl. Daarnaast zijn ze op de grote
borden op de banen te vinden.
PAS OP: Dit jaar zetten wij letterlijk overal onze tanden in, jagen het stuipen op het lijf en zuigen graag
het bloed uit jullie. ‘Bloedworst: Myn zoon is er gek
op!’ Bloeddorstig als wij zijn zal de week weer in het
teken staan van de deelnemers en bezoekers. Jullie
worden weer in de watten gelegd met fantastisch
tennis, escortservices, de gruwelijkste activiteiten,
een dagblad waar geen blad voor de mond wordt
genomen en een daverende feestavond. Bloed,
pompoenen en tennis zijn de woorden die centraal
staan deze week.
Randenbroek is voor een week overgenomen (zoals
u in de promo video kan zien) door de Fright Night

Familie, De FNF (partner van het WNF). Het park is
in zijn geheel omgetoverd naar Fright Night achtige taferelen waar men zijn/haar bloedige vingers
bij aflikt. In het geval van Magere Hein (Joling) uit
de commissie zal dit gaan om ondergekotste vingers die hij maar al te graag aflikt en verorberd.
Het hele terras is ook dit jaar weer eigendom van
Masterchef Jerry Tuhusula. Naast pompoenen
en bloedworst serveert hij dit jaar ook complete
maaltijden!

Bedankjes
Waar zou het ORT zijn zonder haar geliefde vrijwilligers? Op dezelfde plaats als de Yamaha Aerox van
onze hoofdredacteur Ronnie Ooms, oftewel kassie
wijlen fijne mensen. Wij willen daarom even stilstaan in onze bescheiden gazet, ons luttele Courantje om een Big Up, Shoutout, Holla en One Love
te geven aan alle vrijwilligers die ons bijstaan voor,
tijdens en na de week. WE LOVE YOU!!!

Tuhusula die u gedurende de week weer van de
meest heerlijke maaltijden zal voorzien. Jerry wordt
deze week bijgestaan door zijn blonde schone SousChef José, een nieuw gezicht aan het ORT front.
Wees welkom José, wij zijn hartstikke blij met je!

In het bijzonder noemen wij onze eigen gebruinde
Julius Jaspers en knuffelneger Jerry ‘Flubbaaah’

We houden het even in de familie Tuhusula want
ook Chantal bedanken wij graag voor al haar hulp

“BLOEDWORST: MIJN ZOON IS ER GEK OP”
tijdens de voorbereidingen. Vorig jaar hebben wij afscheid van Channie
moeten nemen als commissielid maar wij vinden het super fijn dat we haar
niet zoveel hoeven te missen;) Chanty wordt het liefst bedankt in schuursessies, we zullen haar dan ook even goed te grazen nemen op de feestavond.
Puur uit dankbaarheid, dat zult u begrijpen.
Verder passen wij keiharde LOBI aan de Parkcommissie onder leiding van
Paul ‘Shout’ Out. Paul & Co hebben vorige week nog groot onderhoud gepleegd aan onze fijne oranje speelweiden, tik ‘m aan de bak mannen!
Naast de Parkcommissie hebben wij dit jaar ook de Clubhuiscommissie onder leiding van onze beroepsidioot Jeroen ‘Heujj sympathieke vent’ Ephraïm.
Jeroen staat bekend als de praatjesmaker van Randenbroek en heeft de laatste tijd aangetoond dat zijn praatjes wel degelijk gaatjes vullen. Onder zijn
leiding heeft ons clubhuis een ware kwaliteitsimpuls gekregen en daar zijn
wij zeer blij mee. Uiteraard zijn wij ook blij voor Jeroen dat hij op deze manier
toch nog wat gaatjes vult, hè sympathieke vent ;-)!
Last but not least bedanken wij alvast onze vriend en oud commissielid
E.L.T. Groetjes Pimmie Schijven. Pimmie heeft namelijk aangeboden om in
de weekenden voor ons ‘s ochtends om nul achthonderd uur eitjes te komen bakken. Onze dankbaarheid is ongekend groot voor deze geste. Zelfs
zo groot dat wij als redactie hebben gefixt dat er mensen op de feestavond
dingen met je gaan doen, Pimmie. Stoute dingen. Boem Boem dingen! Jaaaa
maaaaaaaan!!!

Sponsoren
Het ORT mag dan gehuld zijn in donkere sferen dit jaar, één groep wenst
niet aan die duisterheid mee te werken. Onze fantastische sponsoren bieden
namelijk het welbekende licht!
Om te beginnen PWC in de persoon van Martin Bauman. Een bekende naam
in het Amersfoortse tennis, maar wij mogen hem gerust een vriend van het

toernooi noemen. Naast dat hij het ORT financieel steunt is hij ook een belangrijke schakel geweest in het succes van MasterFoort. Het samenbrengen van het
Amersfoortse tennis is zijn ambitie, gaaf dat we hier dit jaar als toernooi een rol
in kunnen spelen.
Pon Dealer bewijst dat niet alleen hun auto’s en service erg betrouwbaar zijn. De
relatie met dit mooie bedrijf gaat inmiddels al zijn 5e jaar in. Naast een financiële
injectie is Pon ook het bedrijf dat het weekendje cabrio ter beschikking stelt voor
de loterij. In de afgelopen 23 jaar is deze prijs nog geen één keer verzilverd door
de diverse winnaars, wellicht dat de cabrio nu dus gewoon definitief weggegeven kan worden?!
Een hele bijzondere sponsor is De Scheidingsmakelaar, met Simone Maten als
kopvrouw. Simone heeft vorige maand nog de Alpe d’HuZes gelopen. Met haar
doorzettingsvermogen biedt ze ondersteuning door de zakelijke kant van uw
scheidingstraject van A tot Z te begeleiden. De relatie tussen het ORT en de
Scheidingsmakelaar is gelukkig nog altijd zwoel en vurig!
Medisch Centrum Nieuwland trad vorig jaar aan tot het illustere rijtje van sponsoren. Waar vorig jaar fysio Rutger ‘lekker los Ruttie’ de Zoete met zijn blonde
lokken menig strakke spier heeft los gemasseerd, maakt nu the big man zelf zijn
opwachting. Martin Ruitenberg, do we need to say more?! Martin dacht zich als
sponsor voor 7 verschillende onderdelen te kunnen inschrijven…uiteindelijk
blijkt een mix dubbel met snoepie van de week Romy Schoordijk meer dan genoeg.
Met dank aan Ed ‘moonball’ van Empelen is ook Winkelcentrum Schothorst voor
het 3e opeenvolgende jaar sponsor van het ORT. Onze eigen Geertje ‘laat je likken voor een keertje’ vd Berg is gedurende de ORT week 24 uur per dag op het
winkelcentrum te vinden als Chief Executive Inkoper (CEI) van het ORT. Emiclaer
eat your heart out, Winkelcentrum Schothorst is the place to be jonguh!!
In de afgelopen jaren is de loterij qua aantrekkingskracht sterk toegenomen.
Niet in de laatste plaats komt dit doordat er allerlei gave bedrijven zijn die de
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mooiste producten en diensten ter beschikking
stellen. Met het risico dat we een aantal mooie bedrijven overslaan willen we in ieder geval bedanken: MooiZo Beauty&Hair, Telstar, Chasin, Rivera
Maison, Amersflora, Shell Serva, Regardz berghotel,
Image Completo, Uitgeverij de Lantaarn, La vie de
Rose, Lifecity, In den Gloeiende Gerrit, Imbef en Ton
Droog!

Schema’s
Dachten we het thema zo vorm te geven, dat het
jullie afschrikt, blijken er nog 365 inschrijvingen
te zijn. Zijn de foto’s en het filmpje soms niet eng
genoeg? Of zijn het toch de smashcourt banen wat
jullie aantrekt en die nu het 2e ORT gaan beleven?
Helaas waren wij dit jaar weer genoodzaakt om
ruim 60 mensen uit te loten in één onderdeel.
Graag hadden we het toernooi verlengd met drie
weken, maar dat werd niet zo gewaardeerd door
andere tennisverenigingen in Amersfoort. De ORT
week telt maar 9 dagen waarin het Nederlands
elftal ook twee keer zijn opwachting mag maken,
héérlijk voor de planning!

De baanacceptatie wordt ook in de categorie 2
steeds groter. Zowel bij de dames als heren kunnen we een schema van 8 presenteren waar potentiële toppers, routiniers en teruggevallen wereldsterren hun opwachting zullen maken.
De categorieën 6 en 7 lijken sowieso niet van het
thema Fright Nights te schrikken. In zowel de singels als dubbels zijn daar bomvolle schema’s van
32 te vinden. De HE6 gaat zowat een grand slam
spelen in één week, 6 keer moet er gewonnen
worden voor de felbegeerde titel. Dat wordt bloed,
zweet, tranen, maanballen, hekhands en JUICHEN!
Al met al zijn wij dit jaar weer trots op het aantal
inschrijvingen en schema’s. Met ruim 300 wedstrijden, spetterende activiteiten, een te gekke feestavond en een hoop gezelligheid gaat het weer een
top week worden!

Commissie
Na het afscheid van twee welgewaardeerde
krachten vorig jaar, Chantal Tuhusula en Pim Schijven, moest er nieuw volk komen. Via deze weg
willen wij Chantal en Pim nogmaals ontzettend

bedanken voor al jullie inzet de afgelopen jaren!
En tjaa.. Toen moesten we opzoek naar twee nieuwe gegadigden. We ontvingen liefst 400 CV’s, recruitment heeft 40 interviews gehad waarvan 20
personen assesments en fysieke testen hebben
afgelegd. Uiteindelijk kwamen er 2 nieuwe toppers naar voren.
Natasja Wallenburg
Natasja beschikt over werkelijk waar alle kwaliteiten om van grote grote toegevoegde waarde te
zijn voor het ORT. In de voorbereiding heeft zij het
al meermaals aangetoond.
Zij is de creatieve vormgever binnen het team,
de uitwerking van thema
komt o.a. uit haar handen.
Zij ontwerpt de poster
en de advertenties voor
de activiteiten. Daarnaast
neemt zij plaats naast Bianca ‘Prom Queen #1’ van
Eijden voor de bloedzwe-

‘‘FANTASTISCHE SPONSOREN’’
tende planning van het toernooi, wij denken dat zij dat gaat overleven.
Berry Witte
U kent hem allemaal als Ryan Hardy van de spannende serie ‘The Following’,
wij kennen hem als Berry ‘Wittuh’, de dorpsgek. Wittuh is altijd positief en
vindt alles leuk, prima, dolletjes en te gek gaaf. Dat alleen al is een aanwinst
voor onze commissie. Als frisse wind waait Wittuh door onze commissie en
draagt overal zijn steentje bij. Van hulp bieden op ICT vlak tot het organiseren van het openingstoernooitje, Wittuh kan het allemaal. Tijdens zijn ontgroeningsweek zal u Wittuh daarom op het hele park zien rondfladderen,
van banen slepen tot het geven van lapdances (€5,-), u kunt het zo gek niet
bedenken.
Het begint bijna normaal te
worden maar ook dit jaar zal de
commissie u weer in de watten
leggen, u weer escorteren naar
de baan, voor u slepen, water halen en u wederom een onvergetelijke week bezorgen! Voor ons
als commissie vanzelfsprekend
maar voor u wellicht weer een
openbaring want waar vind je
dit nou nog meer in Nederland? Wij wensen jullie allen een geweldige week.

Activiteiten
Jaaaaa lieve tennisvriendjes- en vriendinnetjes, ook dit jaar hebben wij weer
spetterende activiteiten voor jullie op het programma staan! We beginnen
vandaag uiteraard traditioneel met de grote opening van ons prachtige
toernooi. Vanaf 18:30 bent u van harte welkom om samen met ons te proosten op wat wederom een eng lekker toernooi moet worden.

Op maandag kennen wij zelfs twee activiteiten, het moet niet gekker worden!
Om 18:00u zal de wedstrijd van onze Oranje Strijders in het clubhuis te zien zijn
op groot scherm. Jong, oud, braaf of stout, kom allen in grote getalen om onze
Oranje Tijgahs naar de overwinning op Chili te schreeuwen! Dronken van blijdschap of overkokend van woede? Het late night event brengt sowieso uitkomst.
Terug op veler verzoek is namelijk het Koekenpan Tennis Toernooi. Wie gaat dit
jaar onder leiding van onze koekenpantennistoernooileider aan de haal met de
koekenpantennistietietitel?!?!?!
De vrouwtjes, we houden van ze. Daarom hebben we speciaal voor de dames
een Ladiesnight georganiseerd welke op woensdag 25 juni gaat plaatsvinden.
Laat je lekker verwennen, jullie verdienen het tenslotte, ontzettend fijn ras! Wil je
het complete plaatje, the whole shebang?? Het kan bij ons! Laat je huid reinigen
door schoonheidsspecialiste La Vie en Roos om je vervolgens door Haarmode
Nanny van een compleet nieuwe trendy coupe te laten voorzien. Weet je niet
wat je met je wimpers, nagels en haar aan moet? MooiZo Beauty&Hair heeft het
antwoord! Om het plaatje compleet te maken kan je terecht bij Image Completo
voor de meest trendy kleding, kekke sieraden, hippe tassen en te gekke accessoires. Pijn in je voeten van het flaneren over de ORT beautyboulevard? Gooi je
hakjes overboord, voetjes op tafel en neem een heerlijk wijntje van Wijnfeestje!
Hebben wij teveel gezegd? Ik dacht het niet hè dames?! Wij weten wel wat jullie
lekker vinden ;-)
Jeetje, jeetje vrijdag wat hebben wij zin in je, jij lekker beest! Om de avond lekker
te beginnen trappen wij af met de Sensational Lotery. Koop uw loten en maak
kans op ontzettend mooie, te gek gave prijzen! Yeah baby! Aansluitend is het
natuurlijk tijd voor het evenement waar iedereen op zit te wachten... Schud je
heupen losser dan je opa’s kunstgebit want het is tijd om te skuuuuuren!!! Pak je
cocktail bij de Cuba boys en ga loesoe op de beats van Tendance want zitten doe
je deze avond maar op de wc!
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De Joker spreekt

Vrienden van het ORT

ORTKOORTS

In 2010 bedachten we dat het
wellicht leuk was om mensen die
dicht bij ons toernooi staan de mogelijkheid te geven om het toernooi ook op een andere manier te
ondersteunen. 9 échte vrienden
besloten toen om een bijdrage te
leveren.

Je kent de term ‘Oranjekoorts’ vast wel. Heel Nederland is Oranje gekleurd
en zonder enige vorm van schaamte worden huizen versierd, autospiegels
voorzien van een hoesje en kan je bij de supermarkt sparen voor een Oranje
juichpak. Het mooie van deze
koorts is, dat bijna iedereen
er in wordt meegenomen.
Mensen zijn blij en het eerste
gesprek bij de koffieautomaat
gaat over ORANJE.
Vanaf vandaag is daar weer
een koorts bijgekomen, namelijk de ‘ ORTKOORTS’. De
komende negen dagen staan
volledig in het teken van, nu al
de meest angstaanjagende editie, het Open Randenbroek Toernooi. Maar wat
is nou die ‘ORTKOORTS’? En hoe voel je dat? Dit gevoel ontstaat zodra je ons
schitterende tennispark op komt lopen. Je wordt gastvrij ontvangen, er hangt
een gezellige sfeer en 14 commissieleden zijn keihard aan het werk om je naar
de baan te brengen, water voor je te halen, de baan te slepen, een leuk stukje
over je te schrijven in het dagblad, loten aan je te verkopen, je te laten lachen,
je te voorzien van heerlijk eten bij masterchef Jerry op het terras en zo kan
ik nog wel meer symptomen van de ‘ORTKOORTS’ bedenken. De hoofdrolspelers in deze hele hype zijn natuurlijk jullie als deelnemers. Jullie betreden
het smashcourt, om uiteindelijk op zondag 30 juni die felbegeerde titel op je
naam te schrijven. Als je op maandag 1 juli dan wakker wordt en beseft wat
je de afgelopen week hebt meegemaakt en hebt gepresteerd, dan weet je het
zeker. Dit gevoel was de ‘ORTKOORTS’.
Namens de gehele commissie heet ik jullie van harte welkom op het 33e Open
Randenbroek Toernooi 2014. Ik wens jullie allemaal heel veel succes deze
week. Wij hebben er in ieder geval zin in, om er een fantastische week van te
maken!

Inmiddels zitten we in het vijfde jaar en wat zijn we trots op de 40!!! vrienden
die ons dit jaar ondersteunen. Met jullie bijdrage kunnen we dit toernooi blijven organiseren zoals we dit nu doen. Onwijs bedankt hiervoor en hopelijk
zien we jullie allemaal regelmatig op het park deze week!
Ook jij kunt je nog de hele week aanmelden als Vriend van het ORT, in ruil daarvoor krijg je:
• een eervolle vermelding op het bord Vrienden van het ORT,
• een uniek Vriend van het ORT 2014 polsbandje
• een uitnodiging om op vrijdagavond 27 juni naar onze feestavond te komen
waarvoor u als vriend enkele consumptiebonnen zult krijgen.
Loop even langs de wedstrijdkeet en treed toe tot het illustere gezelschap van
de Vrienden van het ORT!

Catering zaterdag 21 juni
• Broodje van de dag: Broodje Bal
• Broodje Hamburger
• Uitsmijter (Ham / Kaas / Randenbroek (uien, champignons, spek, tomaat)
• Panini’s
• Tosti’s
• 3 satéstokjes met turks brood

Pascal Tuhusula

WIST U DAT...
* Joran ‘Swaggaboy’ Bethe nog twijfelt of hij naar de ladiesnight komt. Hij weet
niet of deze avond wel de juiste hoeveelheid swag bevat en of er genoeg G’s
(volgens Joran: Djees) aanwezig zijn. Beste Joran, Ik zeg het je: succes gegarandeerd! Komen dus!.
* Michael Smit op de valreep wel deelneemt aan ons toernooi! De voorzitter
van de ORT Fanclub lag rustig op zijn vakantieadresje in de Turkse zon te genieten van een appelsap met prik.
Hij begon te dromen over hoe hij wel is met de ORT trofee in de handen
het podium zou kunnen betreden. Plotseling werd die wakker door Dracula
Nieuwland die hem flink in zijn nek beet omdat smitmeister zich nog niet had
ingeschreven.
* Moekie vorig jaar verslaafd was aan het spel Quiz battle. Zal ze dit jaar een
nieuwe verslaving vinden? We houden jullie op de hoogte.
* Pim Schrijven aangeboden heeft om tijdens de weekenden eitjes voor ons te
bakken om exact nul achthonderd uur. Wij zijn Pimmie daar enorm dankbaar
voor, het heuse ‘eitjes-schema’ mag natuurlijk niet ontbreken.
* De man met de bijl, Robbert van de Hoef dit jaar wel op tijd was bij de dag
van de loting.

* Robert ‘Dracula’ Nieuwland letterlijk zijn werk meeneemt naar het ORT. In
september zijn we begonnen met het ontwikkelen van een succesvisie, hebben we de prioriteiten bepaald en zijn we vier verschillende projecten gestart
binnen het ORT met belangrijke mijlpalen. De vraag die rijst: Hebben we ons
doel bereikt?
* Dezelfde Dracula Nieuwland dit jaar de column gaat schrijven. Dit jaar geen
column van de jongste telg, maar een ervaren rainmaker aan het woord. Robert ‘Dracula’ Nieuwland is een beetje de John Troost (zoek op YouTube zijn
betekenis) van het ORT. Hij troost, hij kust, hij proost en hij rust met als motto:
ITS ABOUT LEARNING HOW TO DANCE IN THE RAIN. Hij zet overal zijn tanden
in, dus pas op!
* Bianca ‘Prom Queen’ van Eijden haar sticky tags zoekt. U zult denken, wat is
dat? Dat is een soort kauwgom waarmee je posters en borden op de muur bevestigd. Mocht u blauwe kauwgom gevonden hebben, graag melden bij het
wedstrijdsecretariaat.
• Sommige uit de commissie nog niet helemaal op de hoogte zijn van de spelling. ‘Jou halloween feestje’ en ‘Unknow’ zijn de doodzondes tijdens de dagen
ter voorbeiding op het toernooi.

