
De dinsdag van het ORT. Bijna op de helft 
van de week, schema’s gaan nu echt  
beginnen, en troubles in de planning komen 
omhoog drijven. Wat een top partijen waren 
er gisteren! 

Gaat u voor dit verhaal maar is even rustig  
zitten, laat het rustig tot je bezinken. Pak een 
cola of trek een zak snoep open om je kaken 
te trainen. 

Joël van ark: Kopschopper optima forma!  
Afgelopen winter werden we opgeschrikt door 
het opsporingsbericht van 4 kopschoppers, 
één daarvan leek 
wel heel erg veel 
op onze Hillbillie 
Joël. Het nieuws 
werd door veel  
tegenstanders met 
een hoop gejuich 
ontvangen, een 
keer geen bloed-
zuiger/ark van Noach op een toernooi,  die je 
mentaal vernedert. Een keer geen van Ark in 
de finale. Nadat hij door 151 anonieme tipge-

vers werd aangegeven bij de politie scheen hij 
toch een ALIBi te hebben, iets met leipe mocro 
flavour. Joël was met ARKefly naar Curaçao, hij 

bleek een AnaalKo-
raalrifcursus gestart 
te zijn.  Bij aankomst 
terug in het boe-
rendorp Hoogland 
organiseerde Joeri 
Paters nog maar 
weer is een feestje. 
Sander de Kleuver 

hielp met het opbouwen van het festijn. Het 
hele dorp zong in koor met in de handen een 
hARK: Joël in de cel, JOEEEL IN DE CEL!! 

O R T W E E T

KOPSCHOPPEN, SUAREZ, 
DUIK ONDER DE RADAR

‘‘Afgelopen winter  
werden we opgeschrikt 

door het opsporingsbericht 
van 4 kopschoppers’’ 
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ONE
WATCH

De woensdag in de week, 
we zijn alweer op de helft! 
Enkele leuke partijen op  
de planning:

15:00 DE3
Yentl ‘Llodra’ Methorst - 
Anne ‘dexterin’ van Pelt

16:45 HE4
Carlo Schijven -  
Jeroen van Wede

19:45 HE6
‘Good’ Job Manshandan - 
Jort ‘Mark’ Rutte
 
20:00 LADIES NIGHT!  
Dare To Be There dames.

O R T W E E T
RomySchoordijk:
Gisteren de eerste tenniswed-
strijd in mijn leven gespeeld, 
Sloeg bijna door de ruit heen..

LuisSuarez
Hello ORT’ers. I am suspended 
for the rest of the tournament. 
This friday, I will come to your 
Halloween party. Let’s bite some 
scary girls and kids. I hope you 
taste good. #juichbitje

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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“HARM SJOERDS HAALT TUSSENDOOR BIER EN BLOEDWORST’’

Maar goed, Joël van Ark moest gisteren ook 
aantreden, en wel tegen de man in vorm 
deze week, Jay ‘Grey Goose’ Titaley. In de 
eerste set liet Ark geen spaan heel van Jay, 
6-BAM. In de 2de set leek Joel hem een lolly 
voor te houden, onder ze ballen te kietelen 
om vervolgens de zak kroepoek leeg te eten. 
Jay kwam tot 3-2 waarna Joel met enkelband 
uitliep naar 6-2. 

Een duik onder de radar 
Sommige wedstrijden vinden onopgemerkt 
plaats, onder de radar. Erik van de Wiel nam 
met ons de wedstrijden door en vertelde en-
kele leuke quotes van deze personages. 

Gert-Jan van der Vorsten, fitnessmeneertje 
bij Club Pellikaan, speelt al met een racket 
van 25 jaar oud, gekocht in van die dozen bij 
de ALDI. Twee jaar geleden schreef die zich 
in de herenenkel 2 in, nou speelt hij weer in 
de 6 als 5de geplaatst. 

Gerard van den Brom speelde gisteren in de 
HD7 samen met Bert Portenge tegen Rob 
Koelewijn en Jeroen Meijer. Gerard van de 
Brom is van restaurant de Old Pepper Mill, hij 
wordt elk toernooi gevraagd of die even een 
avondje wil koken, bij ons niet hoor tijger, wij 
hebben onze catering op orde. Gerard was 
niet op de brommer, samen met zijn partner 
verloor hij met...

José Gabriel Matos Quesda, een Peruaan, 
leguaan, Balladelaan, compaan, abilaan, hij 
is gewoon altijd aan, weet je. Deze Matos 
schijnt altijd een excuus te hebben als die 
verliest. Hij weet na 34 jaar nog steeds niet 
bij welke club hij wilt spelen, hij heeft al meer 
dan 20 clubs versleten. Nou Matos, als je je 
naam even inkort kunnen we de contracton-
derhandelingen starten, de papieren in orde 
maken en je welkom heten bij LTV Randen-
broek. Wij zijn rijk aan Peruanen! 

Dan Harm ‘paradijsvogel’ Sjoerds, een echte 
levensgenieter. Tijdens zijn partijen trekt 
die wel is een zak kroepoek open, tegen-
woordig wordt het alleen maar gekker. Bier, 
bloedworst, kleine rijsttafels kwamen alle-
maal langs in de wissels. Een echte Hillbilly, 
niet netjes aan tafel, maar bord op de bank 
tijdens de wissels. Geen bestek, nee gewoon 
een hooivork en een visnet, dan is de kerel 
met het haar als Toivonen al blij. Naast zijn 

tenniscariérre is die full-time manager lead 
bij Front Runner Amersfoort. Petten, felge-
kleurde trainingspakken en schoenen weet 
die alsmaar te verpatsen. Een echte man 
voor de front office is het.
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In de wistjedatjes wordt het ook vermeld. Hierboven ziet u 
Romy ‘divequeen’ Schoordijk. Zij speelde gisteren haar eerste 
wedstrijd met Martin ‘Côte d’Ivoire’ Ruitenberg. 

Zoals u hierboven kunt aanschouwen duikt Romy nogal graag. 
Zij heeft jarenlang op hoog niveau gevolleybald bij VV Keistad, 
vandaag een EI op je hoofd schat. 

In haar partij deed ze mee aan de nieuwe rage in Nederland: 
#persieing. Duiken naar de bal, alles geven in je eerste wedstrijd,  
kop over grond en de bal op de lijn slaan. Mentaal sterk in je 
eerste wedstrijd, derde set 7-5 winnen en 4 loten kopen waarvan  
je 3 keer prijs hebt. Een staatslot kopen is een aanrader.

Catering 
Menu van de dag
Mexicaanse Wrap € 4,50

Loempia  € 1,00
Broodje Bal Gehakt  € 2,75
Tosti € 1,75
Broodje Hamburger  € 2,50
Patat zonder € 1,30
Patat met fritessaus/satésaus € 1,60
Frikdandel € 1,00
Kroket € 1,20

PHOTOBOMB VAN DE DAG

VANDAAG woensdag 24 juni 



Maikel Smit
Voorzitter ORT Fanclub
Een toernooi als het ORT staat en valt met supporters. En wij hebben 
er een hoor, onze voorzitter is Maikel Smit, wat een koning!!

‘Supporter’ wordt vandaag de dag meer gebruikt bij de aanduiding 
van bewonderaars van mensen die een artistiek beroep uitoefenen, 
zoals muzikanten, schrijvers, filmregisseurs en internetberoemd-
heden. Met al onze bescheidenheid kunnen we concluderen dat de 
ORT commissie bovenstaande beroepen allemaal herbergt. 

Onze Ingmar ‘laf joe poez’ Kolbrink is een ware muzikant, iedere 
nacht trakteert deze rasartiest de commissie op allerlei serenades. 
Van Nick & Simon tot aan Hansie Teeuwen en van Jiskefet tot aan 
Keane, hij bezit het hele repertoire. 

Ook schrijvers hebben we aan boord, met name dan onze planning-
schick Bianca van Eijden. Ons nachtegaaltje kijkt niet zo nauw op een 
-d of -t meer of minder, ook het verschil tussen hunnie en zullie blijft 
een terugkerende uitdaging. 

Jesse ‘oh daar gaat ie weer’ van Keken is onze filmregisseur. Over-
dag is hij een  brave student, maar ‘s nachts is hij het artistieke brein 
achter allerlei funzige, ranzige, ophitsende youtube hits. Check z’n 
profiel op www.jessiespornpalace.com. 

Sam ‘Assensjus high delivery performance endurance delivery smart 
grid’ Yeganeh is onze internet beroemdheid.  Zijn artiestennaam is 
Benny Lava aka Conchita Wurst. Sammie is een grootheid in de gor-
del van Smaragd en heeft deze week 4 uur, 23 minuten en 30 secon-
den gevonden om aanwezig te zijn op dit toernooi. Mocht u Sam dus 
tegenkomen deze week, dan is dit net zo bijzonder als wanneer u 
midden in de winter de Zuid-Soedanese kartelkievit zonder balletjes 
op uw balkon tegenkomt. Maak hier gebruik van! Hij houdt enorm 
van kleine likjes op zijn voorhoofd en een natte vinger in zijn oortjes!

Maikel komt later deze week nog terug met een ingezonden brief, wij 
kunnen niet wachten!!

WIST U DAT...

Ladiesnight, Grrr.. 
Dames opgelet: Vanavond vanaf 20:00 aanwezig!

Laat je verwennen op het Open Randenbroek Toernooi.  
Welke dame wil dat niet? Alle dames zijn welkom vanaf 20.00 uur in 
ons clubhuis voor een echte Ladies Night. Wat kan je verwachten?  
We hebben diverse bedrijven bereid gevonden om deze  
avond mogelijk te maken. Je wordt in de watten gelegd en  
helemaal verwend.

•  MooiZo Beauty&Hair voor advies over wimpers, nagels & haar.

•  La Vie en Roos zal aanwezig zijn als schoonheidsspecialiste.

•  Image Completo brengt natuurlijk de meest trendy kleding,  
kekke sieraden, hippe tassen & te gekke accessoires mee.

•  Haarmode Nanny 
(www.haarmo-
denanny.nl) is 
aanwezig voor een 
nieuwe coupe of 
een kleuranalyse.

•  Wijnfeestje  
verzorgt een  
wijnproeverij 
waarbij een goed 
glas wijn natuurlijk 
aanwezig is.

Kortom, kom van 
die bank en laat je 
verwennen!!!
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*  Gerard van Putten voor de wedstrijd al zijn geliefde, ingekochte corona 
drinkt. Hij speelt daardoor wat vrijer, geen kramp in benen, geen dikke 
arm, lekker losjes. Zijn fiets staat er in ieder geval nog..

*  Luis Suarez ons thema goed door heeft. Hij deelde een liefdesbeetje uit     
aan zijn tegenstander van Italie, Chielini. Hij nam wel een stuk mee uit zijn 
sleutelbeen. Hij volgde het advies van de trainer op, hij beet zich vast in 
de wedstrijd (bedankt Hans Vrugteveen voor deze opmerking, ik bedoel 
Ronald).

*  Rob Gasseling, de eerste deelnemer is die de welbekende frisbee weigert 
aan te nemen na een verloren wedstrijd. Hij paste ten eerste niet in zijn tas, 
ten tweede was die oranje. Rob houdt van gas en is voor die Mannschaft...

*  Gerard ‘TOPpers’ van de Berg managing director inkoop is voor de com-
missie. Hij koopt alles wat je vraagt, alleen die gore chips nog even vervan-
gen tijger, wat kaaslucht.

*  Chantal Tuhusula constateerde dat het gisterenavond een beetje een 
‘oude lullenavond ‘was. 

*  Ronnie ‘lekkere zweet tekkel’ Birza nog even zijn gevoelige huidje inspoot 
met eau de cologne voordat hij het angstaanjagende park betrad. 

*  Bert Scholten, speler die meedoet aan de Herenkel 2 en 3, alleen deel-
neemt aan ons toernooi omdat we zo’n vet promo filmpje hebben. Verder 
had die nog nooit van ons gehoord. Laura ‘ik ben lauw, lauw, lauw’ Sterk-
man en Robbert van de Hoef hadden hem via facebook gedeeld. Heb-
ben jullie ons filmpje al gezien? Check www.openrandenbroek.nl om 
de duistere sferen van het ORT te beleven. 

*  Romy ‘Dochter van Moekie’ Schoordijk en Martin Ruiterberg hun allereer-
ste wedstrijd speelden. Romy, een ekte linke lefty graag meedoet aan de 
rage #persieing. Ze duikt naar elke bal, schurend met de kop over het rode 
zand. Wat een strijder, dat willen we zien op dit toernooi.

*  Natuurlijk doen we er alles aan om onze spelers in de watten te leggen, 
volgend jaar hebben we een nieuw prioriteitsproject. Gerard vd Brom zou 
graag zien dat we 24 dixies plaatsen op ons park...van baan 5 helemaal 
naar het clubhuis lopen is echt veel te ver!!


