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ONE
WATCH

Vandaag is het Bloody Sunday 
met een hoop krakers op het 
programma.

Jesse ‘hard, harder, hardst’ Abbey 
tegen Duncan ‘Ik kan niet dun-
ken jonge!’ Brewster

De gebroerders Gille staan in een 
dubbel tegenover elkaar. 

Kim ‘Back from the USA’ Vrugte-
veen’ maakt haar rentree in Ne-
derland!

O R T W E E T
Om 07:00 ging de wekker, om nul achterhonderd 
uur was het zover. Pimmie ‘luitenant’ Schijven had 
de smaakvolle eitjes klaar, het toernooi is voor ons 
daarmee officieel afgetrapt. Het zonnetje scheen en 
de rode speelweiden lagen er strak bij.

Om 09:00 gingen de eerste partijen van #ORT2014 
de baan op, drie singels in de Herenenkel 7. De span-
ning, morning glory balls en het fanatisme waren 
gelijk al aanwezig in deze clashes. Na afloop was 
het  aan Sam ‘Meeting 
clown’ Yeganeh de eer 
om de eerste baan te 
mogen slepen. Sam 
is slapend lid bij Ran-
denbroek en betreed 
1 keer per jaar de rode 
speelweiden. 

Om 12:00 ging de eer-
ste derby de baan op, Nique van Ark van de Hillbil-
lies tegen de blauwwitte strijder Sander ‘São Pedro’ 
de Moel. Nique van Ark is vorig jaar tijdens het ORT 
een bekende Nederlander geworden door zijn maf-

fia streken op te biechten. Inmiddels is hij capo  van 
de kauwgomballenbende te Hoogland geworden, 
waarbij hij de 
criminele acti-
viteiten groten-
deels delegeert 
aan zijn onder-
danen.  Sander 
‘São Pedro’ de 
Moel is mana-

ger technische zaken, 
regelt ballen en coördi-
neert dempers. Vorige 
week op ALTA gaf die 
maar een W.O. tegen de 
kleinste telg van Ran-
denbroek, Emiel Koele-
wijn. De volgende dag 
was die gewoon weer 

vrolijk aan het trainen, zal hij dit toernooi met skelet-
ten om hem heen wel durfen uit te spelen? De wed-
strijd was er één van hakken en zagen, Nique pakte 
Sander bij zijn sMOEl, het werd 6-1 6-4. 

WE ZIJN LOS!
OPENINGSDAG EEN SUCCES

Eloy Schoorl:
Als van ouds super begeleiding 
naar baan en na afloop worden de 
banen geveegd. Succes ORT team, 
maak het griezilig leuk deze week.

MerijnAAA:
Ik zit me te Favela, gelukkig speel 
ik deze week op het ORT. #RIO 
#ORT2014

Twitter en Facebook mee tijdens 
het toernooi met #ORT2014. De 
leukste berichten per dag zullen 
de volgende dag te vinden zijn in 
het dagblad. 
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“Nique van Ark is in-
middels Capo van 

de kauwgomballen-
bende in Hoogland’’



maar kwam van een 5-1 achterstand terug tot 5-4.  
Uiteindelijk was de Grey Goose net iets sterker dan 
de Baco, Jay won met 4-6 6-2 6-4.

In dezelfde ronde nam Marcel Griffioen samen met 
Justin Heijnis het op tegen Timo van Leeuwen en 
Koen Reinders. Marcel Griffioen is oud-CEO van 
LTV Randenbroek. Justin Heijnis is al 24 jaar pizza-
bezorger lead bij New York Pizza. Justin is samen 
met zijn maatjes het enigste competitieteam in 
Nederland wat na 6 competitiedagen nog geen 
enkele wedstrijd had gewonnen, 0 uit 36, dat zijn 
lekkere dagen geweest. Met Marcel aan zijn zij wist   
hij zijn eerste wedstrijd van het jaar te winnen, het 
werd 6-2 6-4.

In de ronde van 13:30 stond het eerste blauwwitte 
onderonsje op de planning. Pils van Nutten moest 
het opnemen tegen Jay ‘Grey Goose’ Titaley. Jay is 
op de laatste competitiedag tijdens de feestavond 
uit de fles gekomen. Dames in de dop en Jay uit de 
dop, dat principe. Na wat flessen grey goose kwa-
men de heupen los van onze Molukse vriend. Hij 
zoop, hij kroop en was goed voor de verkoop. Nils 
van Putten daarentegen wist tijdens de competitie 
in totaal 2 wedstrijden te winnen (2 dubbels) en 
werd net niet gekroond tot loser van het jaar (dat 
werd ondergetekende..). Op de baan was het een 
vurig gevecht: de Satudarah tegen No Surrender, 

BACO tegen 
Grey Goose, 
Maluku tegen 
Indonesië en 
volle bak tegen 
vastheid. Nils 
begon sterk 
aan de wed-

strijd en pakte de eerste set met 6-4, Jay kwam be-
ter in de wedstrijd en won de tweede set in no-time 
met 6-2. Nils leek in de derde set in de put te zitten, 
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Photobomb van de dag
Ook bij het ORT staat de tijd niet stil. De nieuwste 
rage in Nederland: Leuke fotobewerkingen en taal-
grappen over de actualiteit. Daar doen wij graag aan 
mee.

Hierboven ziet u ons commissielid Sam tijdens het 
Eurosongfestival in Kopenhagen. Verkleed als Con-
chita ‘Brat’ Wurst zat hij op rij 1 te trappelen toen zij/
hij het liedjesfestijn won. De foto lijkt doorgestoken 
baard maar als commissie ‘baard’ het ons gewoon 
zorgen. Wat is er toch met onze SAMMM gebeurd?

Koekenpantennistoernooi

Jaja, daar is het weer! Wat een succes was 
moet natuurlijk herhaald worden. Voor 
het tweede opeenvolgende jaar organi-
seren we het Koekenpantennistoernooi. 
Vorig jaar waren we geïnspireerd door 
onze vrienden van het Shot en het is een 
succes gebleken. De minibaan is een jaar 
ingelopen en we mogen zeggen dat het 
nu echt high performance delivery is, een 
echte ArenA! 

Ondanks vele aanbiedingen van andere 
verenigingen hebben we net als vorig 
jaar Koekenpantennistoernooileider Yo-
rin ‘Pakketje’ van Keken kunnen contracteren. 

Vorig jaar kroonde Rody ‘Schuimpie’ Bethe en Joep ‘Krampie’ de Bruin zich tot 
winnaars van de eerste editie. Wie gaat er dit jaar met de titel vandoor?

Inschrijven kan vanaf vandaag bij de wed-
strijdleiding. Er zijn een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! 

Voor het Koekenpantennistoernooi heb-
ben jullie natuurlijk met ons al Nederland 
zien winnen van Chili op het grote scherm.

“HIJ ZOOP, HIJ KROOP EN WAS GOED VOOR DE VERKOOP”

Telstar Bespanservice

Telstar zal deze week op het terras voor u aanwezig zijn. 

- U kunt uw racket laten bespannen vanaf €10,00. 
- Set prijzen: snaar en grip vanaf €22,50
- Verkoop van verschillende tennis artikelen.

Bespantijden
Zondag 12.00 tot 17.00
Maandag 18.30 tot 22.00
Dinsdag 18.30 tot 22.00
Woensdag 18.30 tot 22.00
Donderdag 18.30 tot 22.00
Vrijdag 18.30 tot 22.00

Catering zondag 22 juni
Menu van de dag
Gepaneerde karbonade, haricot verts met spek en frites €7,00

Loempia    €1,00
Broodje Bal Gehakt   €2,75
Uitsmijter Ham/Kaas  €3,00
Broodje Hamburger   €2,00

De beste catering van Nederland, beter dan Tulip, High Performance 
Delivery (anders is het trademark Buitenkampf), To be tentative, Throw 
back Thursday, end of season, type of meat, kind of bread, sort of veg-
tables, yolo.
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WIST U DAT...
* Eloy Schoorl voor zijn wedstrijd om 09:00 nog even 200 km gefietst heeft. Hij 
had daarom in zijn partij tegen Alex de Waal wat last van de billetjes. Aan zijn 
loopje te zien was er inderdaad iets aan de hand met zijn deriere. 
* Dorien Groen vrijdag een wilde nacht heeft gehad. Zij kwam gisterenochtend  
met drie pleisters op haar gezicht aanlopen. Haar reactie toen zij ermee gecon-
fronteerd werd: Dit heb ik speciaal in het teken van de ‘Fright Nights’ gedaan. 
Een big-up voor Dorien, zij snapt waar het omdraait deze week. 
* Marc Hoeben weer een fantastisch stuk in het AD over het ORT heeft geschre-
ven. Helaas ging het in de titel al fout: Randbroek in plaats van Randenbroek. 
Dat geeft niet Marc. Kom deze week even een keer op Randenbroek, dan zet-
ten we je hoofd op een stok.
* Enkele toeschouwers dachten dat het ORT het OpRotToernooi betekende. Je 
krijgt namelijk als verliezer een Frisbee waarmee je jezelf weg kan gooien. We 
sleppen ook nog is voor je, dus dan kan je helemaal sneller weg. 
* Stefan ‘Kobus’ van Eijden vandaag onder andere 35 blikken Tecnifbre ballen 
kwam brengen. Met één arm moet hij deze week op Huize van Eijden-Jansen 
passen aangezien zijn vrouwtje in de ORT Commissie zit. Naast manager Tecni-
fibre kan hij ook hele goede reisjes naar Roland Garros regelen, inclusief ontbijt 

natuurlijk.. Na een dagje vertoefen op het Parijse gravel wordt u meegenomen 
naar la granda suite de Paris waar de afterparty plaatsvindt. En daar gebeuren 
soms wel hele spannende dingen..
* Matthijs van Bruggen gisteren zijn eerste wedstrijd speelde. De meeste 
spectaculairste speler van het toernooi had een roze gripje om zijn racket, tot 
verbazing van de commissie en toeschouwers. Het doel van Mathijs was nu 
eindelijk om een aantal bruggen te bouwen tussen goed spelen en de over-
winning pakken. Hij kreeg gelijk, samen met Hans ‘Trance’’ van Doorn won hij 
met 6-3 6-3.
* Het fantastische openingstoernooi gisteravond ook nog een aantal slachtof-
fers opleverde. Wel geheel in het thema, dat wel mensen! Beroepsidioot Je-
roen Ephraim kreeg tijdens het panna knock-out voetbal een sch op van Romy 
Schoordijk tegen zijn been, 67 spataders was het gevolg. Morgen zal zijn been  
worden opgehangen in het clubhuis, kom dat zien. Ruud Schoordijk haalde 
zijn elleboog open toen hij Tony Paparoni een elleboog gaf tijdens Duitsland- 
Ghana. 
* Duitsland tegen Ghana in het clubhuis zo intens beleefd werd dat Ruud 
Schoordijk zei allest ist vorbei... ja hij zei allest ist vorbei, dat zei die...

Sander ‘Mummy’ Jansen over ‘De Frisbee’

Het blijft toch een bijzonder gebeuren dat hele ORT. Ik ga er wel eens aan 
voorbij dat zo’n week pure emoties bij mensen oproept. Mensen komen in 
contact met hun innerlijke dier, beesten zijn het. Dat zorgt voor opmerkelijke 
taferelen op en rond de tennisbaan. 

Zo geven wij de verliezers 
dit jaar een mooie oranje 
frisbee kado. Dat is zo’n sexy 
hebbedingetje dat je bijna 
niet meer wilt winnen. Al-
thans, dat zou je zeggen. 
Sommige verliezers kunnen 
het helaas niet waarderen. 
Met zo’n enorm grote felle 
oranje frisbee onder je arm 
creeer je toch je eigen ‘walk 
of shame’. Hij is ook net lek-

ker iets te groot om in je tas te stoppen. Mensen proberen het wel, maar het 
past toch niet, lekker puh. Dus ja, dan gaan mensen gek doen. 

Verliezers transformeren tijdelijk in hele rare snoeshanen. De reacties varieren 
van ‘Sodemieterstraal op met je frisbee’ tot ‘Paaaaaap, ik hou helemaal nie-
hiehiet van frisbiehies’. Het krijgen van de frisbee heeft dus twee kanten. Je 
maakt de blits op het strand maar hier op het park gooi je geen hoge ogen. 
Maar denk niet alleen maar aan jezelf. Wees niet egoistisch. 

Dacht je dat die frisbee het leuk vindt? Je hebt als frisbee zijnde gewoon een 
klote week. Je bent het symbool van een loser, mensen willen niet met je ge-
zien worden, waarschijnlijk word je kapot gebeten door een hitsige chihua-
hua en je bent rond en oranje. Ga er maar aanstaan. Nee, die frisbees hebben 
het helemaal niet zo makkelijk hoor, dus wees een beetje lief voor ze. Probeer 
het positief te bekijken. Normaliter vragen mensen of je gewonnen of verlo-
ren hebt. Met zo’n frisbee onder je arm hoef je dat niet meer uit te leggen, 
mensen zien meteen dat je een loser bent ;-)

 

Opening ORT 2014
Om 19:00 was het zover, de traditionele opening van het Open Randenbroek 
2014. Het startschot van wat een geweldige week gaat worden vond  plaats 
op terras.

Met een hoop angst en gegil kwam 
de commissie van 2014 uit alle hoe-
ken van het park naar het terras 
gewaggeld, helemaal in smink en 
kostuum Daar werd de commissie 
van 2014 voorgesteld aan de ruim 
70 aanwezigen. Oud-commissielid 
Pim Schijven opende traditioneel 
het toernooi met het wegslaan van 
de bal met het racket. 

Omstreeks 20:00 begon het ope-
ningstoernooi met 32 genodigden.  
Er werden 8 teams van 4 gemaakt. 
Op baan 1 vond een 4 tegen 4 dub-
bel plaats waar men om de slag het 
racket moest doorgeven. Verder 
spellen waren: Panna knock-out, 
volley-tennis, tennis op de mini-
baan met een stage 1 bal en blik 
gooien. Het spectaculairste spel was misschien wel de bak met water waar 
tientallen munten inlagen. De deelnemers moesten met hun mond de munten 
uit het water halen, water IN YOUR FACE! Sommige kregen niks naar boven en 
sommige slurpte de munten als een olifant. 

Het was een fantastische start van het ORT met een hilarisch openingstoer-
nooi. Hierbij willen we nogmaals iedereen bedanken die gisteren aanwezig 
was, het was TOP! Foto’s en video’s van deze fantastische dag, opening en ope-
ningstoernooi zijn terug te vinden via de facebookpagina. 


