OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2014
MAANDAG 23 JUNI

VAN ME(N)TAL TOT
ALTRAS ON TOUR
ONE
WATCH

2

Een heleboel krakers staan op
het programma! Daarnaast nog
twee fantastische activiteiten.
18:00
Nederland-Chili op groot scherm
in het clubhuis. Kom allen en
juich het oranje van Lowietje
naar de 1e plaats.
21:00
Het Koekenpantennistoernooi.
Aanmelden bij de wedstrijdkeet
of kom kijken. Dit kan je echt
niet missen!

O R T W E E T
Greenmachine170:
Vandaag @Randenbroek 1e
wedstrijd spelen #ORT, zin in!
Kim Vrugteveen:
Daar gaat tie dan, eerste
wedstrijdje weer. Lekker op
mn eigen clubje! #ORT
JOR_ID:
Hoe heet de winnaar van Idols België? Amai. #belrus #ORT
Twitter en Facebook mee tijdens
het toernooi met #ORT2014. De
leukste berichten per dag zullen
de volgende dag te vinden zijn in
het dagblad.

Met 3,5 uur slaap in de benen begon Bloody Sunday
angstaanjagend, het ene naar het andere commissielid kwam als een mummy het park opwaggelen.
De openingsavond was iets later geworden dan van
te voren gedacht, enkele gingen nog een dansje
wagen in Amersfoort Stad.
In de ronde van 09:00 kwam een celebrity het park
opgeschuifeld. Soms komt het juiste verhaal je
gewoon aanwaaien. We houden er van om met alle
winden mee te waaien. Dat alles gewoon in elkaar
valt, dat het een keer meezit, dat is een onbeschrijvelijk gevoel..

sierde park. De stap
van het optreden
op de grootste podia’s en festivals ter
wereld naar het spelen van een wedstrijd op het ORT is
natuurlijk niet zo
groot. De druk, zenuwen en vocale uithalen spelen
tijdens een tenniswedstrijd minstens zo’n grote rol
als tijdens een heavy optreden voor 50.000 metalheads. Ondanks een goede service en forehand was
ze minder succesvol op
de baan, ze kon geen vat
krijgen op haar tegenstander. Sandy KeizerVan der Vat won met
6-0 6-1.

‘‘Zangeres
Within Temptation
betrad angstaanjagend
strijdtoneel’’

Maar goed, we hebben het hier over
Sharon den Adel,
kopvrouw/zangeres
van de wereld beroemde metalband:
Within Temptation.
En laat deze symfonische-metalband nou net precies ‘matchen’ met ons Fright Night thema. Ze voelde
zich ook gelijk helemaal thuis op ons authentiek ver-

Er bestaat een kans
dat zij samen met haar
band nog komt optreden tijdens deze week, dus
gewoon ffkes elke dag naar het ORT komen om het
te aanschouwen.
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We blijven nog even bij de celebrities, John ‘dit jaar
zonder caddy’ Derks. Deze Ras-altanees doet inmiddels voor de 33ste keer mee aan het ORT en hij blijft
elk jaar het dagblad halen door gewoon anders te
zijn dan anderen, hij is uniek in zijn soort. Vorig jaar
had hij een Iraanse krijger ingehuurd om zijn tas
te dragen tijdens het toernooiencircuit. Twee jaar
geleden werd hij op een ochtend slapend in een
enorme pauper-stoel ge vonden nadat hij de avond
er voor wat teveel alcoholische versnaperingen
had genuttigd. Tevens werd er in zijn openstaande
mond een haarbal gevonden. Dit jaar is hij leider
van de ALTA Fanclub/Ultras Alta,
de Altras. Mede
door John ‘John
Williams, John Williams’ heeft ALTA
het
kampioenschap gepakt in
de eredivisie. Enkele leuzen waren:
HUP ALTA. Huppie Huppie Huppie, ALTA is mijn
Cluppie! Bij het vieren werd er nog wel vuurwerk

op het ereterras van ALTA afgestoken, waar John
een stadionverbod voor heeft gekregen van de
KNLTB. John met het haar van Hans Kraay junior en
een bandana gemaakt van een rood gespoten
maltezer heeft gisteren ook nog een bal geslagen
met zijn zwart/gele blaffer, hij verloor met 7-5 6-4.

vaker op ons pitoreske parkje te vinden dan menig
Randenbroeker. Hij is vakkenvuller lead bij C1000 en
daarnaast ook (dirk) kuitdonor. Hij mocht twee keer
aantreden. Eerst tegen Laurens Ekelschot, dit was
geen schot in de roos voor rik, 7-5 6-4 verlies. Daarna tegen onze Molukse vriend Jay Tita’tovenaar’ley,
daar werd het 7-6 7-5.
En daar was ze weer, Kimmetje Vrugteveen back
from the USA. Door een blessure speelde zij tijdens
het ORT 2013 haar laatste wedstrijd. Dit toernooi
wou ze natuurlijk niet missenn, credits voor jou
Kimmie. Met een hoop zenuwen startte ze in de damesenkel 3 tegen Steffi ‘Graf’ Kröger. Zij had net wat
meer ritme en won met 6-2 6-3.

De man met de dunste benen van Nederland, de
witte Somaliër Rikkie ‘dikkie’ Bronts was gisteren te
vinden op zijn meest favoriete park. Deze rasechte
Amersfoorter speelt voor TC Hoogland, maar is

In de laatste ronde van 21:00 stond er een herendubbel 3 op het programma. Jesper ‘Deutschland
uber alles’ knoop en Joran ‘Swag’ Bethe namen het
op tegen ‘Pink’ Floyd Rosner en Jesse ‘Gloeiende’
Gerritsen. Oftewel Amersfoort tegen Almere, Rusland tegen Oekraine en vermakelijke horken tegen
de spetters. In een daverende laatste pot van de dag
wonnen Floyd en Jesse met 3-6 6-3 7-6.

“JOHN DERKS IS LEIDER VAN DE ULTRAS ALTA, DE ALTRAS”
Photobomb van de dag
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Tjaa.. We konden het toch niet laten. We wouden toch echt ees zien hoe
John Derks eruit zag als ALTA hooligan, capo van de ALTRAS. Hierboven
op de foto is hij te zien na de Europese wedstrijd ALTA- TC Napoli waarbij
supportersrellen uitbraken.

Catering

Sinds een halfjaar heeft John brutaal de leiding gepakt binnen de Altras,
hij wordt aanbeden door de verschillende kartels binnen de tennisclub,
hij wordt gesteund door het management en gefinancierd door de
gemeente. Herkenbaar aan zijn rode pauper gevouwen bandana is hij de schrik
van Amersfoort. De nieuwe Jack de Ripper, de herboren Klewie de Zibb en
Red John in optima forma.
Wees dus maar opgepast tijdens de feestavond, hij grijpt je!

Loempia 				€1,00
Broodje Bal Gehakt 			
€2,75
Gepaneerde Karbonade		
€3,50
Broodje Hamburger 			
€2,50
Patat zonder			
€1,30
Patat met fritessaus/satésaus		
€1,60
Frikdandel			€1,00
Kroket				€1,00

Menu van de dag
Macaroni Bolognese 		
Tagliatelle Kip, prei en roomsaus

€5,00
€7,00
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Robert ‘John Troost’ Nieuwland
Een portie testosteron
Gisteren was het een echt hengstenbal op
het ORT met maar liefst 28 herenwedstrijden. En och wat zijn wij als mannen toch
eigenlijk simpel en voorspelbaar. Patronen,
rituelen, gedrag, het is allemaal één grote
apenrots, WIE HEEFT DE LANGSTE?!
Het begint voor de gemiddelde man allemaal al te borrelen bij het zien van het toernooischema. Uitgebreide analyses
volgen, diverse Excel sheets worden gemaakt, statische verbanden worden
gelegd en allemaal met maar één doel, kansberekening. In iedere man schuilt
die hang naar zekerheid. Vervolgens is het tijd voor het bouwen van diverse scenario’s. Hierbij is de optie walkover verreweg het meest interessante
scenario. Dit scenario biedt namelijk tal van voordelen. Allereerst natuurlijk
het grote voordeel dat niet spelen ook betekent dat de man niet kan af gaan.
Speelsterkte blijft gehandhaafd, reputatie wordt niet geschonden, cojones
blijven intact. En natuurlijk het voordeel dat de betreffende man de hele week
met een biertje + sigaretje in de hand commentaar kan leveren op werkelijk
alles en iedereen die wel de moed heeft gehad om het rode strijdtoneel
te betreden.
Maar goed, als de kansberekening positief uit valt dan volgt de wedstrijddag.
Nou ja wedstrijddag, het start natuurlijk al de nacht voorafgaand. Kriebels in
de buik beginnen langzaam steken te worden, de eerste angstscheetjes worden de kamer in geblazen, onderbroeken worden verwisseld, er wordt nog
een keer een slinger gegeven aan de totempaal in de hoop de druk er wat af
te halen, helaas zonder resultaat.
En dan begint er langzaam licht te schijnen door de luxaflex en de uren tot
aan de “aftrap” worden rap minder. Er breekt een belangrijke fase aan… de
voorbereiding. In deze fase draait het eigenlijk maar om één ding, de SPIEGEL!
Alle outfits worden uit de kast gehaald met de allesbepalende vraag: in welke
shirtje valt m’n buik(je) het minste op?! Vervolgens wordt gekeken naar de
attributen, met of zonder pet, wel of geen zweetbandje, roze of gele string.
Spiertjes worden voor de spiegel nog lekker aangespannen, de look wordt
nog een keer geoefend en dan is het gaan!

Eenmaal op het park volgt het cruciale moment waarop de gladiatoren bij elkaar worden gebracht. Op z’n Sam ‘herder’ Yeganeh’s gaan de borsjus vooruit,
bicepjes worden aangespannen (ja Vito die van jou zijn groter) en de eerste
slechte grap wordt al voorbereid. Als twee bronzige herten wordt er binnen 5
seconden een inschatting gemaakt van de kansen: wie heeft de langste?! Het
resultaat van al deze bitchfights vindt u in de rest van dit dagblad.

Dagelijkse loterij
Speltip 9: verhoog uw winkansen, waag een gokje

Jaja dames en heren daar zijn we hoor. De loterij waar directeuren geen
tonnen ontvangen. Waar je kans om te winnen niet 1 op 33 miljoen is.
Waar je niet aan een vast abonnement vastzit. Nee het is bij ons gewoon
simpel: De grote bak met enveloppen, je graait er één uit en ziet gelijk of
je prijs hebt.
Enkele prijzen die tussen de enveloppen zitten zijn:
* Chasin en company bonnen
* Boekboxen
* Diverse Volkswagen producten: Spaarpot, paraplu, zonnebril
* Diverse Tecnifibre producten:
tennisgrips, blikken ballen
* Badhandoekken
* Slippers van Diesel en Haviannes
* Audi Horloge
Prijs per envelop
* 1 euro
ACTIE
6 enveloppen
* 5 euro

WIST U DAT...
* Gerry Sleen een leuk idee had: ‘Omdat je een Golden ticket krijgt, zou het
leuk zijn als iedereen in het goud komt tijdens de MasterFoort Finals.
Fantastisch idee, we gaan het tijdens de meeting bespreken. Iedereen in een
glitterkostuum als Geer & Gorrie zou natuurlijk helemaal leip zijn.
* De broodjes Bal van Masterchef Jerry en Sous Chef José erg goed ontvangen
worden door deelnemers en toeschouwers. Voor het recept kunt u bij José zijn!
* Erik ‘junior’ Ooms voor de tweede opeenvolgende week zijn fietst kwijt is in
de stad. Twee keer je sleutel erin laten zitten en dan zeiken dat die er niet meer
staat, wat ben je toch een natte tosti.
* Gerry Sleen en Jeroen ‘Hé symphatieke gozer’ Ephraim namen het op
tegen een mix van Steve Aoki en Jackie Chan. Tussen de tweede en derde (live)
set stak Steve Aoki een peukje op om even allemaal te laten bezinken.
* Het ORT wedkantoor grote vormen begint aan te nemen. Gisteren zijn er zo’n
60 bets en 967 sidebets afgesloten met sidebet-technology lead Sam Yeganeh.
In nederland mogen wedkantoren nog geen reclame maken, maar wij doen
het lekker toch. Kom een wedje leggen bij Sam!
* Beroepsidioot Jeroen Ephraim extreem pissig was na zijn verloren partij.
Hij was mentaal geknakt en er heerstte een grafstemming op het park aldus

Jeroen. Toch het advies om even een meeting met John Troost in te plannen,
hij leert hoe je dansjes waagt in verschillende weersomstandigheden.
* Ronan in zijn partij tegen Jesse ‘Downton’ Abbey volledig het SPOOR bijster
raakte in de tweede set. Hij sloeg compleet naast ballen en begon met zijn
verkeerde hand te tennissen.
* Berry ‘kop als een gebroken koekje’ Witte na twee dagen eindelijk gaat douchen. Wel op aandringen van zijn mede-commissieleden, dat dan weer wel.
Hij gebruikte een lap stof om zich af te drogen waar Gina normaal de ballen
gehakt mee invet.
* De hele commissie al twee dagen onder de indruk is van de dochter van Tony
van de Kieft. Tony met een hond als een witte stofzuiger zonder afzuigkap en
dan zo’n dochter, leg dat is uit Kieft.
* De commissie gisteren nog even een dansje gewaagd heeft in Amersfoort.
De highlanders waren toevallig ook in grote getale aanwezig. Samen stonden
ze te hakken op de muziek van zanger Rinus. David van Ark doet vanwege een
verkoudheid niet mee aan ons toernooi. Gisteren zat zijn neus ook verstopt.
* Gisteren om 23:00 het dagblad al af was. Volgens mij is dat recordje! Vooral te
danken aan sommige verhalen die je zomaar komen aanwaaien.

