OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2014
DINSDAG 24 JUNI

HOSPITALITY, ORANJE &
KOEKENPANTENNIS
2

ONE
WATCH

Vandaag geen speciale
activiteiten, vandaag gewoon
keihard wedstrijden beuken. Volle rondes, de week
vordert, de spanning wordt
alsmaar groter.
15:15 HE3
Jay Titaley - Joel van Ark
18:15 HE2
Mattheo Knoop - Ydo
Bruinsma
19:45 HE7
Maikel Smit - Harm Riemens

ORTWEET
Stijnmossink:
Potje voetbal kijken met mijn
schatje bij #Randenbroek #nedchi #ORT #onelove #lobi #nice
#wegaanwinnen
TessavanWee:
Lekker uit eten met mijn lieverd
bij Randenbroek, oja voetbal
is er natuurlijk ook nog. #nice
#comeon! #d’accord
Twitter en Facebook mee tijdens
het toernooi met #ORT2014. De
leukste berichten per dag zullen
de volgende dag te vinden zijn
in het dagblad.

JAJAJAJA, de maandag van het ORT. Dat
is er één van de fitte koppies, katerdag numero 2 en gewoon lekker hangen. Vandaag
stonden er vele activieiten op het programma. Vanwege de derde groepswedstrijd van
het Nederlands elftal kwamen er 2 rondes te
vervallen, speciaal voor jullie natuurlijk, zo
zijn we.
Maandagmiddag werd er op het terras al druk
over gesproken, het Koekenpantennistoernooi. Wie ging er dit jaar met de titel vandoor?
Om 15:30 werd de maandag afgetrapt met
het eeuwige idooltje van Randenbroek, Simon ‘still
krampie’ Burema.
Hij speelde tegen
kampertje
Alex
ten Haaft. Alex is
een typische Marat
Safin: kortgeschoren, borstjes naar voren, nonchalant, en tatoe
van een wietplantje op zijn rechterkont Simon
Burema tegen Alex ten Haaft, Randenbroek

tegen Lockhorst,
smashcourt tegen smashcourt,
dat moest wel
spannend worden. In de eerste
game gebeurde
het onvermijdelijke. Alex sloeg in één game twee bespanningen
door, hij had toen geen rackets meer. Hij heeft
een paar games met een koekepan gespeeld
voordat Robbert van de Hoef zijn rackets aan
hem beschikbaar stelde. Helaas voor Alex was
het plijt toen al beslecht. Simon ‘vrijdag op
de feestavond weer
kot sen -jong uh!’
stoomt door naar de
kwartfinale na een
6-2 6-2 overwinning.

‘‘Kampertje Alex ten
Haaft, kortgeschoren
en een wietplantje
op zijn rechterkont’’

Gisteravond
om
21:00 was het zover,
de tweede editie
van het Koekepantennistoernooi onder leiding
van Koekepantennistoernooileider Yorin van
Keken. 16 koppels stonden om de heuse mini
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ArenA, centraal liggend op het park. De titelverdedigers van vorig jaar waren er niet,
Rody ‘Schuimpie’ Bethe en Joep ‘Kramp’ de
Bruin.
Hilarische punten, wokpannen en dakpannen kwamen aan bod tijdens dit spektakel.
De uiteindelijke winnaars waren Dyon ‘Krav
Maga, tik op je neus’ van Empelen en Vito
‘Dit keer geen dikke arm’ Vrugteveen. Dit
was de eerste toernooizege van Vrugtvleesje
in 10 jaar, een keer geen druk, geen dikke
arm en geen wedstrijd waar het om de speelsterkstes draait. Met zijn wokpan met aange-

koekte nasiresten was hij de schrik voor de
dames. Ervaren Koekenpantennistoernooileider Yorin van Keken leidde het hele geheel
weer in goede banen, bedankt daarvoor, de
5K komt jouw richting op.
Mathijs Hulster heeft na zijn overwinning
van zondag bizarre symptonen vertoond. Hij
heeft gisteren zijn theorie examen acapunctuur behaald. Zijn eerste reactie tijdens de
persconferentie: ‘Eindelijk weer op een fysiologisch aanvaardbare manier ademhalen
en ruimte voor een fatsoenlijk sociaal leven’.
Mathijs is nu dus goed met naalden, tijdens
de feestavond is hij onder invloed van een
kop groene thee met cranberry aanwezig.
Pas maar op, want hij prikt je helemaal lek.
Om 21:00 ging een topper in de gemengd
dubbel 7 de baan op. Sponsor, partner, oliesjeik, inspirator, motivator, gouddelver, juwelier, Martin Bauman speelden met Kirsten
Kockx tegen twee vrienden van het ORT,
Arjan Holtewes en Sabine Holtewes. Sabine
noemt haar snoepie de hele tijd: Ariee de
Knaller...Bij deze heb je een wildcard voor de
feestavond Arie! Maar dan even over Mister
Bauman, hij is altijd skerp, multitasken is zijn

middlename. Tijdens zijn opgooi checkt ie
nog even z’n Lexa profiel, Grindr en de stock
market. Altijd op zoek naar nieuwe verdienmodellen, outsouring, inbounding, cost cutting, flexible workforce, dat soort zaken. Martin heeft als grand money supplier grootse
plannen met ons toernooitje. We starten volgend jaar met een kleine naamsverandering:
ORTsourcing, het jaar daar op spelen we in
Qatar, gewoon omdat het kan. Bij ons is het

niet omgekocht, wij spelen gewoon in 50
graden met airconditioning in zowel binnen
als buitenlucht. Martin en Kirsten wonnen de
kraker met 6-2 6-2.

“WOKPAN MET AANGEKOEKTE NASIRESTEN SCHRIKT AF”
PHOTOBOMB VAN DE DAG

VANDAAG dinsdag 24 juni
Het was gisteren al vermeld in de Wist U datjes, maar hier is dan
de photobomb van de dag, Berry Witte is zijn naam, van beroep
programmeur, pastoor en paardebloemverkoper.
In zijn vrije uurtjes speelt die graag een spelletje, beetje
bommetje gooien, dat soort ongein. Of hij zit buiten op een
vliegend tapijt, onder de rooie mieren, zijn rug tegen een paal te
rijden vanwege de jeuk.
Maar Berry houdt niet van douchen, nergens voor nodig,
waterverspilling. Vooral na een nacht uitgaan knap je daar écht
niet van op hoor. Donderdag vliegt die op zijn tapijt naar Turkije
voor een bruiloft. Wellicht wordt hij ook uitgehuwelijkt.

Catering
Menu van de dag
Kleine rijsttafel

€ 7,00

Loempia
Broodje Bal Gehakt
Gepaneerde Karbonade
Broodje Hamburger
Patat zonder
Patat met fritessaus/satésaus
Frikdandel
Kroket

€ 1,00
€ 2,75
€ 3,50
€ 2,50
€ 1,30
€ 1,60
€ 1,00
€ 1,00
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Nederland - Chili

De Zambiaanse scheids

tegenstander valt, schwalbes zijn in de steppe van donker Afrika nog
niet waargenomen.Buitenspel kennen ze ook niet.
De wedstrijd was tot de 70e minuut slecht en saai. Maar toen kwam
natuurlijk weer Lowietje met twee gouden wissels, voorgekomen uit
ZIJN profielschetsen. Maar goed, we gingen JUICHEN, eerst bracht
hij Leroy ‘Lerra F’ Fer in de ploeg. Vervolgens Memphis Depay, ik
vraag mij af of dat familie is van Patricia?
Maar goed de FIFA is van de FER play, dus zo geschiedde. Aanstaande zondag om 18:00 speelt Nederland de achtste finale. En natuurlijk
wordt dat weer uitgezonden bij LTV Randenbroek op groot scherm.
Kom allen!!

#TWELFTAL
Woordgrappen WK Voetbal
Wat zijn wij goed zeg, ik bedoel natuurlijk: Wat is Louis van Gaal Fantatisch.

Tijdens zo’n wedstrijd gaan duizenden woordgrappen viral around
the world op de sociale kanalen. Wij selecteren de leukste voor u:

Nederland-Chili, ruim 80 man waren aanwezig in het paradijs van
Randenbroek. Gelijk viel mijn oog op de scheids van deze wedstrijd,
een Zambiaan met benen als lianen, soepel en niet kapot te krijgen.

@Jamesworthy
Waar gaat een slechtziende Chileen naartoe? Naar Hans Andes.

Na wat onderzoek bleek deze scheidsrechter zijn eerste profwedstrijd te fluiten. De FIFA heeft als regel dat er per continent een gelijk
aantal scheidsrechters moet worden afgevaardigd, de kwaliteit ervan
maakt geen reet uit, als er maar betaald wordt. In Zambia had hij wel
is wat wedstrijdjes gefloten op een zandbank met zijn cornuiten als
2e, 3e, 4e, 5e en 6e man. Geen looplijnen op het zand, alleen antilooplijnen, dat dan weer wel.

@Bartvanmerwijk
Je hoeft Louis niet te Fertellen hoe hij moet wisselen!
@Bontenbal
Zoals Dirk Kuyt al zei na z’n vorige interland: ‘‘I will be back.’’
Linksback!
@Jamesworthy
Ik voel me als een Memphis in het water.

In Zambia geldt de volgende regel: Je begaat een overtreding als de

WIST U DAT...

* Nieuw lid van Randenbroek, Roy Linthorst een planning strategisch puntje had te melden bij de wedstrijdkeet. Hij had zelf jarenlang het Groningse
studentenleven beleefd, een commissie geleid en iedereen uitgewoond.
Hij was verontrust dat zijn de wedstrijd van zijn aankomende tegenstanders nog niet gepland was, bang dat hij de angstaanjagende feestavond
niet kon meemaken. Lintworm, Lintworst
* Onverwachts om 17:30 Mark ‘geef me 1 minuutje’ Buitenkampf aankwamen fietsen. Deze clown heeft ons park weer weten te vinden na de laatste
competitiedag.
* Dezelfde Mark ‘van de heueveeel’ weer is een deadline had gemist voor
het vak Engels. Hij moest een laptop lenen van de commissie om te mailen
dat hij meedeed aan het Koekepan OPEN Tennistoernooi. Dit deed hij trouwens met een oranje Bristol overhemd, met gaatjes, lekker ademen man,
niks mee ouwe reus. Lijkend op een schilder ging Mark ‘Painter’ de strijd
aan, verloos weer is kansloos, forehand van een natte tosti en een backhand
die weer is niet liep.
* Stefan ‘Christian Kist’ van Eijden vergat zijn vrouwtje Bianca gedag te zegen. Bianca stelde dat niet op prijs en toevallig hoorde meerdere mensen
de bitchfight meekregen. Steef ging thuis even zijn dartpijlen uit de koelkast halen, ffkes trainen voor volgend seizoen.

@RobScheepers
Dat wordt voor de Oranje spelers vanavond Chileen in een bubbelbad.

* De planning van het ORT hééél blij was dat Nederland eerste werd in de
poule. Bij een tweede plaats moest de achtste finale aanstaande zaterdag
gespeeld worden, een groot obstakel voor de wedstrijden.
* ‘Q’ Rinus van Leeuwen, trainer LTV Randenbroek, geen agenda heeft.
Daarom plakt hij zijn tandartsafspraak van november 2015 maar op het
hoesje van zijn mobiel.
* Oud-Commissielid Chantal Tuhusula rood begon te gloeien toen het volgende gebeurde: Samen met Van de Hoef in de keet, ze laat haar lolly vallen
en bij het pakken toucheert zij lichtelijk de edele delen van onze Robbert..
* Laurens Ekelschot gisteren zijn racket kapot gooide. Niet speciaal om te
vermelden, maar hij brak in 10 stukken. Evenveel doelpunten als het Nederlands elftal heeft gemaakt in Brazil.
* Hanneke ‘Moekie’ Schoordijk gisteren druk in de weer was met het uitdelen van de Pronol Aperitivo Fresco Italian. Ze had na een tijdje niet meer
door waar zij liep. Rechtstreeks op Ray liep zij dwars door de ruit in het clubhuis. Carglass er bij en alles was weer op en top.
* Sfeermaker Ingmar ‘onder ‘t duimpie’ Kolbrink gisteren tot in de late uurtjes een playbackshow hield. Jiskefet, Najib en Hans Teeuwen passeerden
de revue. De toekomstig carberatier heeft gisteren zijn eerste jaar behaald
van het HBO met een eindpresentatie.

