OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2014
ZATERDAG 28 JUNI

HALLO JOLING! WIE O WIE
HAALT DE FINALE?
2

ONE
WATCH

Vandaag de halve finales
alweer. De meest taaie dag
van het jaar.

Wie kan het best met de druk
omgaan, wie verovert een
plaats in de finale?
Kom allen kijken, eten, je
kater verwerken of gewoon
je ding doen. We zeggen
het nog maar een keer:
Dare To Be There!

ORTWEET
Ed van Empelen:
BAM!
Bami van Barneveld
Vanavond lekker bewakertje
spelen op het ORT, samen met
mijn rechterschouder. Alles gaat
veilig verlopen en anders gooi ik
de beuk er in.
Dyon van Empelen
Vanavond met Carlo Schijven
aka cici badboy cocktails shaken.
Waaaaaaar????? op de feestavond van het gezelligste tennistoernooi van regio Europa LTV
Randenbroek
Dus tot vanavond!!!
Twitter en Facebook mee tijdens
het toernooi met #ORT2014.

07:00 TRINGTRINGTRING, MORGUUUH. De
wekker van de commissie is afgegaan. Waar
ze op dat moment waren? Liggend in de tuin
met een hoofd als een pompoen of slapend
in de graftombe op het park met een mes
tussen de ribben. Het was in ieder geval een
RIP uit het lijf van de meeste feestgangers.
We zullen vandaag iets minder fit zijn, zonnebrilletje op het koppie, zetpilletjes er in gedrukt, krijtstrepen onder de ogen, zo zwart als
roet en een hangover. Maar het was het allemaal waard, wat was het TOP gisterenavond!
Zie de fotocollage voor een korte sfeerimpressie. Er werd ook nog getennist gisteren...

Als redactie heb je natuurlijk wedstrijden waar
je al weken naar uit kijkt. Gister om 15.45 stond
er zo’n partij op het programma. De Benidorm
Bastards Bertje van Wede en Sexy Lexy Meijer
tegen Barfkoning Burema en Leopard Tank
Schijven. Bertje en Sexy Lexy domineren het
regionale mannentennis al sinds 1832. Dat was
in de tijd dat de Rode Zee nog ziek was, Stefan
Bieckmann nog op smashcourt wilde spelen,
Ruud & Ydo als Van Beverode en Duivesteijn
onwijs uit hun panty gingen tijdens feestjes
van de Rotary Club, Rody Béthe allergisch was
voor biologie examens, Brahim nog 1 vriendin
had, Pils van Nutten nog geen jas droeg met 34
graden en Luis Suarez nog geen tanden had.
In het huidige tennis kunnen ze het niet meer
winnen op kracht, haargroei, uithoudingsvermogen, sexappeal,
maar ze hebben
één ding als Unique Selling Point….
the mental game.
Tijdrekken, praten,
vuistjes, discutabele calls, ze kennen
de klappen van de
zweep. Na gisteren kennen ze ook de klappen
van de Tank en Barfmeister, deze hotties wonnen namelijk met 6-2 7-5.

Hoogste tijd om het te hebben over THE
PLAYER van onze plaatselijk LTV. Swag is de
naam, meneer Swag eigenlijk. Joran Swag
Béthe tegen Wilco van Gangbangelen, wat
een dope match. Swag klinkt cool, maar wat
betekent het eigenlijk? We zijn de boeken in
gedoken en hebben diverse literaire werken
en wetenschappelijke referaten gevonden met
het onderwerp Swag. De uitwerkingen van het
woord Swag verschillen op z’n zachtst gezegd
nogal. Letterlijk is de betekenis: Secretly We
Are Gay…..hmmm opvallend. Het hebben van
Swag houdt over het algemeen in dat je een
aftands petje schuin op je hoofd draagt, dat je
kont open en bloot boven je te laag hangende
broek hangt en dat er vlak onder de broek 2
melkfles witte beentjes te zien zijn. Of zoals
de Engelsen het verwoorden: “It is a word that
means to represent yourself/ the way you repre-

sent yourself, baggy clothes, shitty hats, small
penis and basically a way to say your afraid to
come out of the closet.” Dus….. Nou ja
ondanks deze niet
al te positieve vibe
rond swag vinden wij
Joran de meest leipe, dope, vette, en
relaxte baas met een
blauwwit hart. Met
veel swagger zette hij Gangbangelen in de
hoek waar de klappen vielen, het werd 6-2 6-3.

‘‘Rody Béthe allergisch was
voor biologie examens,
Luis Suarez nog geen tanden had’’
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Wittuh’s Kolom
Hallo poesjes, Wittuh
hier vanuit
het
zonovergoten
Izmir, Turkije. Mijn
mattie Oegoer gaat trouwen dus ik moet de
rest van de week helaas verstek laten gaan.
Maar wat mis ik jullie tijgahs. Omdat ik er
toch nog een beetje bij wil zijn stuur ik jullie hierbij een liefdesbriefje en deel ik mijn
ervaringen over mijn eerste week als lid van
de ORT familie.
Het was een regenachtige hersftdag in november 2013, de dag die mijn leven voor altijd zou veranderen. Hoefie belde mij met de
vraag of ik een biertje met hem wilde drinken in de Amersfoortse binnenstad. Ik tuf er
niet in dus uiteraard zeg ik geen nee tegen
keihard bier hijsen. Tot mijn grote verbazing
stond Pascal “Der Fürer” er ook. Er werd aan
mij, De Wittuh Dorpsgek, gevraagd of ik toe
wilde treden tot de ORT Commissie. Mijn
antwoord was dan ook zonder twijfel “Joepiedepoepie, yessieee!!”

Wat vind ikeigenlijk van de commissie? In
één zin: wat een geweldige sexy familie zeg,
potjandorie. Een commissie met een warm
hart die echt het verschil wil maken binnen
tennissend Nederland. Wij willen uniek zijn
en iedereen doet zijn stinkende best om dat
voor elkaar te krijgen. Een ongekende inzet
gecombineerd met ontzettend veel humor.
Het toernooi is te omschrijven door middel
van een aantal essentiële kenmerken: uniek,
gastvrij, gedreven en natuurlijk een grote
brok aan gezelligheid! In één woord, de
commissie is “helemaal-TOP!”
Dat wij als commissie een heel hecht team
vormen laat ik nu zelfs zien door tijd vrij te
maken om een stukje te schrijven voor het
geweldige dagblad. Kostbare tijd want ik
had ook een lapdance kunnen krijgen van
een kameel om maar een even wat te noemen. Er heerst een hoog ‘familie-gehalte’
doordat wij alles samen delen maar dan ook
echt alles. Ik deel zelfs ongewenst lichaamssappen omdat ik niet zo van douchen hou...
Nu genoeg over de commissie want er is
nog een groep die ik graag zou willen bedanken, onze fantastische deelnemers. Een
frisbee ontvangen na een verloren wedstrijd,

PHOTOBOMB VAN DE DAG
Dit jaar is er iets bijzonders
gebeurd in het leven
van Bertje. Ieder weekend
tijdens
de
competitie
kwam deze goedlachse
gladiator ons park op
waarbij een rollator hem
niet had misstaan.
Met een pijnlijke grimas en
zwaar voorover gebogen
kwam hij het trappetje op gestrompeld.
De eerste week konden we nog leven met het argument dat het
spierpijn was, maar na de 5e keer tijdens de competitie kwam
hij vorige week bij Alta op dezelfde manier aan gewaggeld. Dit
keer was de halve marathon het excuus. Voor ons als redactie
was het tijd voor een grondig onderzoek. Z’n telefoon is
afgetapt en de plaatselijke horeca werd stevig ondervraagd,
en wat blijkt…..Bertje heeft een vriendje!
Hoe of wat is nog niet helemaal duidelijk maar de nachten
gaan er blijkbaar heftig aan toe. We hopen later dit weekend
met een concrete naam te komen….heeft u meer informatie
geef dit dan door aan Detective Ooms. De foto is een paintje,
heerlijk ouderwets, een bewussie!

is soms niet waar je als deelnemer op zit te
wachten. Maar de meesten vatten het goed
op en willen de lege handen dan toch gevuld hebben met een mooie ronde oranje
frisbee. Een lekker WK-kleurtje.
Met deze frisbee probeer ik jullie te raken
met wat ik beleef in het toernooi. Mijn beleving voor jullie: “ je zit aan de schandpaal
en schreeuw / til het open randenbroek toernooi naar het mooist hartverwarmde tennistoernooi voor de deelnemers in de regio!”
Vertel het door en zie jullie graag volgend
jaar weer!
....Snappen jullie hem? Dit was het originele
stukje uit de mail van Wittuh, de hele tekst
hebben wij aardig moeten redigeren omdat
Wittuh redelijk dislectisch is maar hier kunnen wij zelfs geen touw aan vastknopen. Dus
maak er zelf maar wat van ;-)
Ik wens alle deelnemers heel veel succes
en plezier in het finale weekend en voor de
commissieleden een hele dikke Knuffel,
dank jullie wel voor alle mooie momenten.
Groeten van Wittuuuhhh, de dorpsgek, vanuit het zonovergoten Izmir.

WIST U DAT...
* De partner van Tim Rottier, Ingrid Knopper-Jansen, wel heel veel op
Helma ‘Technical tennisteachermanager’ van Leeuwen leek. Volgens de
commissie was ze alvast vermomd voor de feestavond.
* De corona tijdens deze week een succesvolle introductie heeft gekend.
Innovators en Early adopters zijn inmiddels verliefd op het Mexicaanse
biertje, het normale pils blijft hangen in de tap. Het productportfolio
van LTV Randenbroek kent zijn weerga niet de afgelopen weken, alles
nieuw, even wennen, maar gewoon TOP.
* Wij Ans van Putten bij deze nog een keer willen bedanken voor de
grote bak met snoep. Ansie, je bent gelijk gekozen tot Snoepie (dogg)
van de week! Heel erg bedankt.
* Wij het soms ook even niet meer weten.

VANDAAG zaterdag 28 juni
Catering
Menu van de dag
Big suprise

€ TBT

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

€ 1,50
€ 2,75
€ 1,75
€ 2,50
€ 1,30
€ 1,60
€ 1,00
€ 1,20

OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 2014

SFEERIMPRESSIE
FEESTAVOND
De feestavond. Het jaarlijkse ritueel was weer is fenomenaal.
Schuren, bloedzuigen, keihard laag gaan op de beats van Tendance,
diepe in het glaasje kijken van de ongekend lekkere Mojito’s. De
foto’s van Bert Vrugteveen laten het zien hoor, wat zijn jullie lekker!
Maak ook even een selfie als u dit leest, katerkoppen niet te
stoppen, #ORT2014. Geniet van de collage, meer foto’s kunt u
vinden op www.openrandenbroek.nl. In het dagblad van morgen
zullen wat spannende Fingera feiten en gebeurtenissen staan.

