OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2014
VRIJDAG 27 JUNI

GRIEKSE GODEN, FEESTEN
EN PAALDANSEN!
2

ONE
WATCH

Vandaag staan de kwartfinales op het programma.
In de avond gaat het dak
eraf met de loterij en het
Halloween feest.
15:45 HD3
Simon Burema
Carlo Schijven
VS
Bert van Wede
Lex Meijer

20:00 De grote loterij!
Koop uw loten en maken
kans op topprijzen!
21:00 Halloween party,
muziek, cocktailbar lekker
laag gaan. Dare To Be There

ORTWEET
Ed van Empelen:
Zometeen de krachten
bundelen met mijn rooie
maatje Theo Muys op het
Open Randenbroek Toernooi.
Strijden voor de kwartfinale!
Imagecompleto
Bedankt organisatie van de
Ladies Night, wat een opkomst
en enthousiasme! Wij vonden het
top! Nog een sportief en gezellig
toernooi gewenst.
Twitter en Facebook mee tijdens
het toernooi met #ORT2014.

Topwedstrijden, fanatisme, haring happen,
pitten tuffen en Brian van de Heuvel. Zo zag
de donderdag van de negendaagse eruit.
Jaaaa dames en heren, om dit stuk goed door
te komen raad ik u even aan een rustige plek
op te zoeken. Niet alleen tijdens de week, maar
het gehele jaar door volgen wij interessante
personen voor de beste verhalen in week 26.
Zo is het afgelopen jaar Dhr. Brian ‘Brahien’
van de Heuvel ons opgevallen, op facebook
welteverstaan. Brian, tennisleraar bij LTC
Vathorst en wonend in het groene dorp naast
Amersfoort is nou
ineens buiten de
baan
opvallend
bezig. Brian heeft
sinds jaar en dag
een schatje ontmoet en iedereen
moet weten hoe
knus de twee zijn.
Zelfs zijn schoonmoeder lust er pap van en
laat geen kans onbenut om te reageren in de
intense conversaties. Afgelopen maand stond

het thema Komkommers centraal, de on-vergeten groeten. Het schijnt dat de drie komkommers overal voor gebruiken, u mag zelf
bedenken wat. Het
is de gemiddelde
volger van Brian op
facebook onduidelijk met wie hij nou
een relatie heeft.
Met Esmeralda, Wilma of allebei? Wilt
u meer weten? Dat
kan, volg hem even op facebook, of zijn schatje, of zijn schoonmoeder. Hij zit zo onder de
duim dat hij dit jaar niet meedeed aan het ORT.

‘‘Heeft Brian nou een
relatie met Esmeralda
of met Wilma?’’
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Griekse goden
In de laatste ronde van de dag mochten de
twee griekse goden van LTV Randenbroek
aan de bak: Matthijs Hulster tegen Ingmar
van Dongen. Ingmar van Dongen is dit jaar
weer een stukje volwassener en professioneler geworden. Vroeger een petje achterste
voren, oorbelletje in, schuimbekkend knikkeren en deurbellen opblazen. Sinds een aantal
jaar heeft hij Pris uit Soesterquatier aan zijn
zij. Hij is daarmee uitgegroeid tot een Young
Professional, zakelijke drinker en hij laat geen
poepjes meer. Matthijs is helemaal ZEN. Afgestudeerd acapunctuurpsychiater, traditionele Chinese geneeskunde en schrijver van
de gruwelijkste horrorverhalen.

De titel zegt het al, Griekse goden. De twee
idolen van Randenbroek hebben net geen
standbeeld gekregen, maar zijn wel aanwezig in het clubhuis tegen de achterzijde als
muurschildering. Deze week staat de muur
open voor bezoekers, u kunt met ze op de
foto of andere gekke dingen doen. Vanavond
tijdens de feestavond zijn ze echt aanwezig
om handtekeningen en kusjes uit te delen.
Ingmar is de Zeus van Randenbroek, de oppergod, heerst over hemel, aarde, lucht,
weer en bliksem. Daarnaast beheert hij het
buitenechtelijk verblijf van de mammoeten.
Mathijs is Apollo, god van de zon, geneeskunde, orakel, voorspellingskunst en muziek.
Mathijs houdt van naalden, prikt je graag helemaal lek om daarna met de benen gekruist
een kop groene crapberry thee te drinken.
De wedstrijd tussen deze twee was weer is
een kraker. Mathijs kruipte niet door het oog
van de naald. Ingmar bleek de oppergod in
deze titanenstrijd, het werd 6-2 6-2.
Matties tegen elkaar, dat zijn altijd de leukste wedstrijden. Extra emoties spelen op
en kratjes bier worden op de overwinning
gezet. Ed ‘moonball’ van Empelen en Theo

‘En wie niet springt, die is niet rood’ Muys
namen het op tegen Ruud ‘Corona’ Schoordijk en Tony ‘Paaldansende hondenkap’ van
de Kieft. Theo is een rooie en dat werkte als
een stier op Tony, vanaf het eerst punt was
hij bloedfanatiek. Rackets vlogen over de banen, ballen werden opgevroten en er werd
met oorhaar gesmeten. Tjaa, dat is onze Edje
kroketje op het lijf geschreven. De bal werd
boven de lichtmasten gekatapulteerd, zodat

het gele gevaarte de donkere nacht inging,
even onzichtbaar voor mens en dier. Edje zit
aan het begin van zijn toernooireeks, 35 toernooien staan er dit jaar op de planning. Ed en
Theo wonnen met 6-3 6-3.

“INGMAR IS DE ZEUS VAN RANDENBROEK, DE OPPERGOD’’
PHOTOBOMB VAN DE DAG

VANDAAG vrijdag 27 juni
U ziet het waarschijnlijk al, hierboven is Tony ‘paaldansende
hondenkap’ van de Kieft afgebeeld.

Catering
Menu van de dag

Tony houdt van palen. Op de baan staat hij voor paal. Zijn droom
kwam uit toen zijn dochter ging paaldansen. Hij eet graag bij
strandpaviljoen paal 9, het liefst paaling, dat dan wel. Ten slotte
zet hij ook graag de paal op stelten.
Thuis oefent hij het liefst met zijn pitbul, een witte stofzuiger met
openslaande vleugels met een keiharde krukas. Maar als puntje
bij paaltje komt, wil Tony toch graag altijd winnen, gezellig doen
en gewoon gek zijn. Tony, we love u poes. Vanavond gaan we
een dansje wagen op de feestavond, wie weet met paal, maar
het kan ook zonder natuurlijk. Dat staat als een paal boven water.

Bami met kipfilet, atjar, kroepoek en
gebakken omelet

€ 6,00

Kip/Ham Loempia
Broodje Bal Gehakt
Tosti
Broodje Hamburger
Patat zonder
Patat met fritessaus/satésaus
Frikdandel
Kroket

€ 1,00
€ 2,75
€ 1,75
€ 2,50
€ 1,30
€ 1,60
€ 1,00
€ 1,20
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Ode aan Ronnie Ooms
De scherpte ging er wat van af, de echte wil om te
winnen verdween op de achtergrond, het echte
heilige vuur ontbrak in toenemende mate, wij, Sander & Robert vonden het na alle jaren dagblad wel
welletjes. Alle klassiekers over Boendermaker de
campingtennisser, De Gooische Rakkers, Johnie
Derks, Tankie, Hillbillies, de echte schwung was er
uit. Tijd dus voor een nieuwe generatie!
Maar ja, een vervanger vinden is niet heel erg eenvoudig. Eigenlijk
waren we op zoek naar het welbekende schaap met 23 poten. Chief
Executive Dagblad (CED) is namelijk een functie die maar voor weinig
mensen is weg gelegd. Het ORT dagblad schrijven is buffelen, snuffelen en knuffelen.

Ooms jij bent de man, de koning, de paus, de verleider en het intellectuele eigendom van het ORT dagblad. We laf joe poes!!
XXX – Sander & Robert

Ladiesnight was TOP
Sfeerimpressie fantastische avond
Wat was het mooi woensdagavond. Ruim 60 dames werden in
de watten gelegd. Wijntjes werden geproefd. Nageltjes werden
gelakt, gezichten werden gevijld en en kleding werd ingeslagen.
Een reactie van Thema eventmanager Hanneke: ‘Dit was echt de
beste thema avond in mijn ORT historie, het was zo leuk!’

Maar we hebben hem gevonden hoor, Ronnie Ooms aka Penne
Lungo aka Kobusbuster aka Heilige Maagd aka Assensjus aka
Slapen op een tuinstoel aka Deathrow aka Arie Kontkanarie aka
Volleykoning aka Dropshotlob aka Soejang aka MegaMegaslof.
Deze man is wellicht bij het grote publiek nog niet zo bekend,
maar is een heuze rising star. Zijn woordgrappen zijn beter dan die
van Gerard Eckdom, zijn tampeloerus is groter dan die van Ron
Jeremy en zijn punt staat meer naar voren dan die van Nico Dijkshoorn.
Alle grappige dingen die u deze week heeft gelezen komen uit zijn
lange vingertjes.
‘Arie Kontkanarie’ was vorig jaar zijn officiële doorbraak. Vanaf dat
moment wisten wij dat we een waardige opvolger hadden gevonden.
Eentje zonder krullen, op zijn hoofd althans, maar met vingervlugge
toetsen. En ere wie ere toekomt, Ooms heeft het geflikt. We hebben
hem de hele week niet gezien, begraven onder zijn laptop verzon hij
dingen als ‘Marc Hoeben met je kop op een paal’, ‘De Altras onder
leiding van Johnie Derks’ en ‘Berry Witte The Bumfighter’. Ronnie is
helemaal TeeeOoooPeee!
Zijn supportersschare heeft inmiddels een omvang die zijn weerga niet
kent. Van G to the S (Gerry Sleen), tot aan de moeder van Jay Titaheliyeapoet en natuurlijk Sharon den Andel alias Within Temptation waarbij haar
moeder zelfs het dagblad in het plakboek heeft opgenomen. Wij nemen
dus met een gerust hart afscheid en zullen ons beperken tot wat facultatieve columns, geheel vrijblijvend, zonder druk, alleen als het echt niet
anders kan!

WIST U DAT...

* Vanavond het hoogtepunt van de week plaatsvindt, de feestavond.
Vanaf 21:00 draaien onze vrienden van Tendance het dak eraf. De
twee meest sexy mannen van Amersfoort zijn ook weer aanwezig,
het duo Tankie & Lingo staan weer voor u klaar achter de cocktailbar.
* Hanneke ‘Moekie’ Schoordijk gisteren even haar mening gaf over de
Battle of the Sexes. ‘Vrouwen kunnen gewoon niet gooien, ik weet
niet wat het is. Mannen daarentegen kunnen weer slecht pitten
tuffen..’ Hanneke is hierbij gekroond tot Pittentuffer van de week.
Zij heeft zo’n gevoel in de pit, vooral van de kers, dat is haar favoriet.
Zij kan de pit sturen, altijd lengte in de pit. De pit zat er bij Hanneke
in ieder geval goed in!

* Bert Scholten een heerlijk gevoel had nadat hij de wedstrijd tegen
Mattheo Knoop ruim had verloren (6-3 6-BAM): ‘Ik verloor elke lange
rally door een wereldbal van mijn tegenstander. Tjaa, ik heb toch een
goed gevoel.’
*
Mattheo Knoop helemaal uit het Drentse Meppel komt om hier
te spelen. Het toernooi begint ook al in het hoge noorden potten te
breken en in de media te komen.
*
Gisteren de Hollandse Nieuwe werd uitgedeeld met dank aan
Theo Muys. We leken wel Spakenburg, lekker haringjes happen en
olijven uitlepelen.
*
Gisteren er wel een hele bekende naam op de planning stond.
Caspar Foederer is de naam, hij betrad het strijdtoneel samen met
Danny Make voor de wedstrijden tegen Jeroen ‘Symphatieke gozer’
Ephraim en Bart ‘Bailboy’ Borgman.
*
Trance Hance van Doorn achter de bar stond. De elektronische
muziek werd hard aangepompt, Hansie deed zijn pasjes glijdend
over het zwarte frituurvet van Gina, la gente esta muy loca, WTF?

