
Woensdag, de dag van de zieke mensen. 
Lichte griepjes, krampjes en blaftivus begin-
nen op te spelen bij de commissieleden. Het 
weer, de ladiesnight, topwedstrijden en ge-
zelligheid bezorgden toch lachende gezich-
ten.

Ziekjes begon de woensdag voor de meeste 
commissieleden, wellicht een kou’tje gevat 
en wellicht in aanraking gekomen met een 
smethond. De lucht die sommige loslaten is 
ook niet te harden, we worden langzaam rot.

In de ronde van 16:45 stonden twee blauwwitte 
strijders tegen-
over elkaar. Jeroen 
‘Obey’ van Wede 
en Carlo ‘Tankie’ 
Schijven, speelden 
tegen elkaar op 
court numero 1. Je 
hebt van die dagen 
dat echt niks lukt 
en alles tegenzit. Dat je ‘s ochtends de radio 
aanzet en je Arno Vermeulen hoort janken over 
doellijntechnologie. Dat je een pizza bestelt 

terwijl je geen pizza lust. Dat je in de trein in 
je nette pak op weg bent naar een sollicita-
tiegesprek en het oude oma’tje tegenover je 

een patatje oorlog 
met uitjes over je 
pak heen laat vallen, 
dat soort problems. 
Zo’n dag had Tankie 
Schijven niet (wed-
strijd veranderde 
compleet toen ik 
dit aan het schrijven 

was). Jeroen begon als een trein aan de wed-
strijd. Carlo had nog wat opstartprobleempjes, 
er zat wat zand in de motor van de Tank, het 
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ZIEKJES, ROT VAN BINNEN, 
ALMERE IN THA HOUSE

‘‘Dat je met je nette pak in 
de trein zit en een patatje 
oorlog over je heen krijgt’’ 
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Witte donderdag, walletjes 
beginnen te ontstaan. Volle 
rondes, toppartijen, mooi 
weer en gezelligheid.

Enkele leuke wedstrijden:

19:30 DD2
L. Sterkman - J. Tuhusula

vs
Maruschka van Soest
Suzanne van Soest

19:45 HE6
Robbin van Nassau - Ryan 
Birza
 
21:00 HE2 
Joël van Ark - Bert Scholten

O R T W E E T
@WTofficial-Within Temptation
 Gisteren weer lekker wedstrijdje 
gespeeld op het #ORT. Het 
mooiste toernooi wat er is, mis-
schien kom ik vrijdag ook wel 
even bij de feestavond!

@SamYeganeh
Vandaag weer lekker ORT naar 
een High Performance brengen. 
Beetje betten, slepen en loten 
verkopen. Morgen denk mijn 
baard scheren. Moet wel frisjes 
zijn voor de feestavond. #baloon

Twitter en Facebook mee tijdens 
het toernooi met #ORT2014.

2



OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 2014

“HET WAS MEER EEN CHERUUUL UIT KANALENEILAND’’

vonkje in de bougie sloeg nog niet helemaal 
over, de rupsbanden moesten wennen aan 
het smashcourt. In de tweede set werd het 
een kraker: Tankie was mentaal sterk, kreeg 
meer grip met zijn rupsbanden en legde Je-
roen het vuur aan de schenen, het werd 7-5. 
De derde set ging gelijk op tot 4-4, toen Tan-
kie een vastloper kreeg door een oververhit-
te cilinder. De eindstand werd 6-2 5-7 6-4 in 
het voordeel van Jeroen.

Favoriet in DE3 Cheryl Weerdenburg kwam 
om 16:17 met, zoals ons is verteld, haar 
schoothondje aanlopen. Zij bond dit dierlijk 
wezen aan het bankje tijdens haar wedstrijd. 

Aan haar te naam te zien dachten we gelijk 
aan een Gooische met een maltezer hondje, 

niet wit, gewoon babyblauw, onder gedom-
peld in de bodylotion. Ik dacht Cheryl uit 
Gooische Vrouwen met Tippi Wan aan haar 
zij: “Martin, zet die stoelverwarming eens uit! 
Ik krijg een gestoofde pruim.” Toen bleek 
ze net iets anders te zijn... Het was meer 
een Cheruuul uit Kanaleneiland, krasse taal, 
Air Max onder de poten en een beftackel 
aangelijnd. Haar reactie waarom ze het dier 
meenam: ‘‘Ja we zitten net in een verhuizing, 
kan moeilijk dat beest in het lege huis laten. 
Ik bind hem nu gewoon aan het bankie, kan 
er niks geks mee gebeuren, weet je.’’ Haar 
tennis leed niet om Sierd de hond, ze won 
met 6-BAM 6-3 van Nina Morks. 

En daar waren ze weer, de bende van ellende 
uit Almere. Niet alleen Amersfoort en om-
streken weet ons park te vinden, ook buiten 
de regio Utrecht worden we bekender en 
bekender. Almere, net Amsterdam maar dan 
anders, uit de grond gestampt, de mooiste 
stad van Nederland, u kent het wel. Deze 
week doet er een groep deelnemers mee 
uit Almere. 25 supporters elke dag de hort 
op en gewoon tot 2 uur in de nacht op ons 
parkje vertoefen voor plezier en vertier.  Zij 
weten wat de gezelligheid van het ORT bete-

kent, een big-up voor jullie! Tennissen doen 
ze ook nog trouwens. Jort Rutte moest gis-
teren aantreden tegen Amersfoortse hoop 
in bange dagen, ‘Good’ Job Manshandan. 
Jort Rutte is iemand van niet vullen met lul-
len. Geen Mark Rutte en ook géén Jort Kel-
der, ergens tussen deze twee korballen in, 
wonend in de Muziekwijk, lekker swingend 
op de baan dus. Job staat namens Telstar de 
gehele week op het terras klaar om uw racket 

te bespannen en kleding te verpatsen. Hij 
verdient een lolly en een pakje kauwgom per 
uur dus dat is cash money deze week, hij is in 
ieder geval niet Jobless. De wedstrijd ging 
lekker vlotjes, het werd geen Good Job, Kort  
Jutte won met 2-6 6-BAM 6-2. Heel Almere 
bleef nog tot 4 uur hangen. 
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Weer helemaal in de actualiteit. Pedofiel Sytze van der V. is 
ontdekt door bewoners van het Amersfoortse Soesterkwartier, 
ze hebben hem boven een kinderdagverblijf geplaatst. Tjaa, dat 
moet je nou net niet doen in Soesterkwartier, waar men snel op 
de teentjes is getrapt, sneller hapt dan een koikarper.

Hierboven ziet u Priscilla ‘Pris’ van Korlaar tijdens de 
demonstratie met ruim 100 man voor het huis van Sytze. Tijdens 
het demonstreren kaant zij nog ffkes lekker een broodje kroket 
van Hakze weg. Zij is helemaal klaar met die Sytze: ‘Als die 
volgende week niet optieft, dan zijn we klaar met dat softe 
gedoe. Dan bestormen we zijn huis en leggen hem neer op de 
begraafplaats op LTV Randenbroek, naast Magere ‘TOP’ Hein. 
Pris verloor gisteren wel haar partij samen met Susan Bosman 
maar won toch een Prisbee ;).

Catering 
Menu van de dag
Kipkluifjes met honingsaus, sla & 
gebakken aardappelen € 5, 00 

Kip/Ham Loempia  € 1,00
Tomaten Groetensoep  € 1,50
Tosti € 1,75
Broodje Hamburger  € 2,50
Patat zonder € 1,30
Patat met fritessaus/satésaus € 1,60
Frikdandel € 1,00

PHOTOBOMB VAN DE DAG

VANDAAG donderdag 25 juni 

WIST U DAT...
*  Charlotte Tönjann na twee jaar 

weer onze club heeft gevon-
den, haar chichuchua natuurlijk 
in het tennistasje.  Ze heeft een 
aantal roddels uitgelekt, een 
verslag daarvan volgt.

*  Raymond ‘mag ik wat vragen’ 
Birza gisterenmiddag heel lief 
aankwam lopen met een zelfge-
bakken cake voor onze commis-
sie. Toen hij het aluminiumfolie 
eraf trok, cake hij vol verbazing. 
De groene kleur was veranderd 
in zwoel roze. Hij was heerlijk! 
Bedankt Raymond!

*Baan 2 de Graveyard is voor 
Joep de Bruin. In de jeugd liep 
hij er de waterpokken op. Twee 
jaar geleden kreeg hij er een total 
shutdown. In de competitie kon 
hij lopen nie, krampjes tot aan 
z’n toplul. En gisteren kopte die 
een gat in het smashcurt met een 
kracht van 8.3 op de schaal van 
richter. 
*De ladiesnight gisterenavond 
een groot succes was. Opge-
maakte koppies, geëpileerde 
ogen en gepimpte nagels waren 
flink aanwezig.


