OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2015
ZATERDAG 20 JUNI

WELKOM OP IBIZABROEK!
TENNIS, ZON & FEESTEN

ONE
WATCH

De traditionele openingsavond
ziet er dit jaar iets anders uit
dan normaal!
18:30 Welkom op het
schitterende park van
LTV Randenbroek geheel
omgetoverd tot het thema Ibiza.
Vanaf 19:00
Live muziek en kosteloos tapas
van Restaurant Gaudi’s.
19:30 Start Veiling
Bied op de meest exclusieve
prijzen. De opbrengst gaat
naar het goede doel, het Toon
Hermans Huis Amersfoort.

ORTWEET
Het social hoekje van het
dagblad. De social media
kanalen houden u op de hoogte
van nieuwtjes, dagbladen,
schema’s en foto’s. Like en volg
ons om niks te missen! We
proberen ook met de tijd mee
te gaan dus sinds dit jaar kunt u
ons ook volgen op Instagram.
Twitter, Facebook en Instagram
mee tijdens het toernooi
met #ORT2015. De leukste
berichten per dag zullen in het
dagblad te vinden zijn. Tip:
Woordgrappen scoren goed bij
de hoofdredacteur.

Mooorrrning!!! Week 26 staat op het punt van
beginnen en dat betekent maar één ding, het
Open Randenbroek Toernooi dat dit jaar alweer
voor de 34e keer wordt georganiseerd. Met
het spetterende thema Ibiza proberen we jullie
weer zo goed mogelijk te vermaken. Dat gaat
helemaal goed komen, Join the party!
Wij als commissie zijn helemaal Ibiza-minded
deze week. Met de hele commissie wonnen we
een weekend naar Ibiza, een aantal weet er niks
meer van, waar we
inspiratie hebben
opgedaan voor ons
thema. We hebben
meer gesnoven dan
alleen de cultuur
van Ibiza en kwamen
als
verstrooide
hippies
terug.
De promovideo werd een regelrechte viral,
manmanman. De likes, shares en positieve
reacties stroomden binnen, op dit moment
is de video al bijna 6.000 keer bekeken.
Heb je de promovideo nog niet gezien?
Op www.openrandenbroek.nl of de Tennis

Passie facebook pagina is hij te bekijken.
Ons thema Ibiza was blijkbaar al goed bij
jullie binnengedrongen. Lekker rustig aan,
genieten van het leven, te laat is ook op tijd
en met een tempo van een wandelende tak
schreven jullie je allemaal de laatste dagen in.
Bij een aantal deelnemers heeft het ons wel
bloed, zweet en tranen gekost om ze uit de
doorgezakte strandstoel te halen en achter
het computerscherm neer te zetten, stelletje
luie
Hollanders!
Uiteindelijk hebben
we dit jaar 320
inschrijvingen
ontvangen
en
daar
zijn
we
weer
uitermate
trots op. Na het
succes van vorig
jaar organiseren we ook dit jaar weer in
samenwerking met het ALTA Open de 2de
editie van de MasterFoort Finals en wel op
zaterdag 29 augustus. Meer informatie vind je
op www.masterfoort.nl. Maar nu eerst 9 dagen
ORT, keihard vlammen, VAMOS!

‘‘De promovideo werd een
regelrechte Viral, bijna 6.000
keer bekeken. Bekijk hem
op de ORT facebook’’
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Thema
Ibiza, het thema van 2015. Randenbroek
is voor 9 dagen omgetoverd in zomerse
sferen tot Ibizabroek! Wat al duidelijk werd
in de promovideo; De commissie won een
weekend naar Ibiza voor 14 personen, waar
wij inspiratie konden op doen om het thema
zo goed mogelijk vorm te geven.
Ibiza is een mooi Spaans eiland dat in de
Middellandse Zee ligt. Het staat al jaren
bekend als het feesteiland numero Uno!
Een zonovergoten vakantie met prachtige
baaien,
hippiemarkten,
een
trendy
centrum en een bruisend uitgaansleven.
Oke, genoeg algemene informatie. Het is
gewoon lekker veelzijdig dus, daarom past
het ORT er ook zo goed bij.
Wat wij daar allemaal hebben gedaan? Van
lekker shinen in de zon tot het koppen van
een rots in de zee, van dansjes wagen in
club Pacha tot cocktailtjes drinken onder
een waterval en van leren stagediven tot het
implementeren van de konijnendans. Alles
onder het motto: Raven is leven, van intentie
naar blijvend resultaat. Oja, het dans/shuffle

talent van commissielid Berry Witte bleef
niet onopgemerkt en hij heeft er dan ook
een zomerbaantje aan overgehouden in Bar
22 (zoek zelf maar op wat het unique selling
point van deze bar is). De volgende dag was
de ‘hangover’ aanzienlijk, alleen Ingmar
‘Alan/Zach Galifianakis’ Kolbrink kon zich
nog enkele hoogtepunten voor de geest
halen. Zijn reactie was ook wel veelzeggend:
‘Mooorrrningg #awesomenight.’ Als 14
verstrooide hippies kwamen we terug op
het park van Randenbroek.
De banen met ons heilige smashcourt
zijn vernoemd naar de 7 grootste/meest
inspirerende clubs van Ibiza. In willekeurige
volgorde gaat u ‘shinen’ op de volgende
banen: Amnesia, DC-10, Es Paradis, Pacha,
Privilege, Space en Gatecrasher. Daarnaast
staan er op het park Ibiza love Seats waar
je je ding kan gaan doen. Vanavond
tijdens de openingsavond zal Tapas
restaurant Gaudi’s kosteloos zowel koud
als warme tapas serveren, is er live muziek
en is er een veiling voor het goede doel.
Meer informatie daarover vindt u onder het
kopje activiteiten.

Bedankjes
Vrijwilligers, lieve onbaatzuchtige mensen
die graag hun steentje bijdragen, onze
commissie is er dol op! Daarom hierbij even
een speciaal bedankje aan hen die veel
doen maar niet iedereen ziet.
Te beginnen bij onze enige echte Optimus
Prime, de Transformer van het jaar, Jerry
‘Mijn flubbers maken geen herrie’ Tuhusula.
Heeft u Jewwy vorig jaar voor het laatst
gezien? Dan zult u hem niet meer herkennen.
Jerry heeft de afgelopen maanden namelijk
sneller kilo’s verloren dan dat ze bij Kobus
eraan komen (geintje Kobus ;-), love you
poes bye bye). Onze slanke vriend zal de
hele week weer heerlijke maaltijden voor u
verzorgen op het terras.
De Barcommissie, wat een toppers. Hoe zij
in een zeer korte tijd alles op het gebied
van natjes en droogjes hebben weten te
professionaliseren, daar hebben wij respect
voor, niets dan hulde! De samenwerking is
beter dan ooit en daar zijn wij erg blij mee.
Bedankt tijgers!

“Koppen van een rots in de zee tot het leren van de konijnendans’’
Dan nog even een big-up voor Bert Vrugteveen, onze huisfotograaf.
Ruwan Heggelman, de man die onze geweldige promofilm heeft
gefilmd. De familie Van de Kletersteeg voor het beschikbaar stellen
van hun huis en zwembad voor de filmopnames. En last but not least
een bijzonder bedankje aan onze vrienden van Tennis Passie die
een erg leuk promotiestuk over het ORT op hun Facebook pagina
hebben geplaatst.
Het kan natuurlijk zijn dat wij mensen vergeten zijn te bedanken.
Mocht je je gepasseerd voelen kom dan langs de keet om alsnog je
bedankje op te halen in de vorm van Sam.

Sponsoren
We zouden hier natuurlijk kunnen beginnen over hoe belangrijk
sponsoren zijn voor ons toernooi, dat we niet zonder ze kunnen, we
ze enorm willen bedanken, en dat doen we dus ook!
In de categorie golden oldies
Om nou te zeggen dat Martin Bauman een golden oldie is….
nee, maar hij gaat inmiddels wel het derde jaar in met sponsoring
namens PWC. In maart is Martin door de magische grens van 4218
sponsorovereenkomsten gegaan, nadat hij besloot om ook het
dames onderwaterhockey team van VV Niet lullen maar zwemmen
te sponsoren. Gelukkig heeft dit niet geleid tot het opheffen van
onze sponsorovereenkomst, Martin bedankt!
Wie het ORT zegt, zegt Pon Dealer en wie Pon Dealer zegt, zegt …
uhhh… nou ja misschien nog net geen ORT maar we go way back!
Met dank aan onze chairman, CEO, generaal, capitano, presidente
Raymond ‘ik zal je zeggen’ van Keken is dit de meest trouwe sponsor
onder de trouwe sponsoren.

En last but not least in deze top categorie natuurlijk Winkelcentrum
Schothorst. De plek waar vroeger heel hangend Amersfoort de tijd
verdreef met het afsteken van rotjes, belletje lellen en Chihuahua
slingeren is inmiddels getransformeerd tot walhalla onder de
nederlandse winkelcentra. Het schijnt dat projectontwikkelaars
vanuit Dubai komen overvliegen om te zien hoe ze dit in Schothorst
Noord voor elkaar krijgen. De flamboyante aanvoerder en creative
director van dit alles is onze eigen Ed ‘hoge ballen vangen veel wind’
van Empelen. Ed, dank voor het opnieuw investeren in jouw cluppie!
In de categorie nieuwkomers
Ja, we hebben een mooie nieuwe naam in onze sponsor
gelederen. Nexxt Lighting Solutions! De contract-onderhandeling
met deze topper werden absoluut niet licht opgevat. Vanaf het
eerste moment werd duidelijk dat dit bedrijf graag er voor wilde
zorgen dat wij in het licht konden blijven staan. Onder het motto
veel handen maken licht werk hebben we vervolgens gezamenlijk
toegewerkt naar een overeenkomst, waarbij niemand de hielen
heeft gelicht. Een maand geleden zagen we met elkaar het licht waar
de sponsoring het resultaat van is. Dank dat jullie het licht in onze
ogen gunnen!
In de categorie grootste stijger
Iemand die wij hier speciaal even willen noemen is mister Ton
Droog aka Rosé Hakker. Deze man was vorig jaar verantwoordelijk
voor de oranje mega frisbee die iedere verliezer ontving en dit jaar
zijn dit heuze splashballen….jaja splashballen. Ton is een bijzonder
kleurrijke verschijning die het presteert om in de tijd dat een
gemiddelde opgooi duurt een fles of 3 rosé naar binnen te hakken.
De barcommissie overweegt om een aparte koelkast aan te schaffen
en deze te vernoemen naar de rosé hakker van de lage landen. Ton,
bedankt voor jouw bijdrage!
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Schema’s

Commissie

En dit jaar zijn we weer blij hoor met jullie! In
totaal hebben we dit jaar 320 inschrijvingen
ontvangen, een fantastisch aantal. Met veel
zweet, pijn en moeite is het gelukt om sinds
jaren niemand uit te loten! Niets dan hulde
voor de planning. Jullie schrijven je elk jaar
wel later-en-later in voor het toernooi, de
laatste uren tot de deadline stroomden
de inschrijving ineens binnen. In de
commissie werd er zelfs een weddenschap
gehouden om de uiteindelijke hoeveelheid
inschrijvingen. De schattingen binnen de
commissie liep ver uiteen, Sam met zijn 777
(triple 7) official registrations tot Berry met
2.144 inschrijvingen. Berry dacht dat we
een hardloopevenement organiseerde, kan
gebeuren jochie.

Voor degene die het nog niet weten; Joling
heeft de commissie verlaten. Joling?? Ja,
Joling!! Net als je denkt dat onkruid echt
niet vergaat, neemt Joling na 10 lange jaren
trouwe dienst afscheid van zijn 2e familie.
Joling gaat als zijn alter ego Gerard van de
Berg een andere rol vervullen binnen onze
mooie club en wel de rol van Technisch
opperhoofd. U kunt zich voorstellen dat
een dergelijke functie tijdrovend kan zijn en
niet te combineren valt met zijn voormalige
rol als Cateringmanager en fulltime Adonis
binnen de commissie. Immers (geen lexie),
you don’t (serious) crap where you eat,
dat werk, weet u wel. Het is toch om te
gieruuuuuuuhhhhh!! Dus is er een tijd van
komen en een tijd van gaan. En Joling gaat,
keihard. We hebben het hem vaak horen
zeggen, ‘I’m gonna buy me a ticket to the
tropics’, en dat heeft hij dan ook gedaan.
Vanaf zijn vakantieadres stuurde hij ons nog
een foto, deze is te zien in de Wist u dat
rubriek. Joling, we hebben hard om en met
je gelachen, het waren mooie jaren en we
gaan je dan ook zeker missen! Namens de
hele commissie mucho lobi voor je inzet!!
De een zijn dood, de ander zijn brood.
Joling gaat en er staan alweer honderden
enthousiastelingen te trappelen om

De categorie 6 en 7 blijken echte Ibiza
lovers te zijn, met zowat alleen maar volle
32-schema’s mogen ze aan de bak om dat
welverdiende corona’tje aan het einde van
de week te nuttigen. De week zal dan ook niet
onthouden worden van vollopende kuiten,
krampjes, achillespezen van soepstengels,
maanballen en zweepslagen. Met ongeveer
300 wedstrijden, spetterende activiteiten,
Ibiza integratie en een hoop gezelligheid
gaat het een fantastische week worden.

zijn plaats over te nemen. Als 14 jarig
pubermeisje bij een One Direction concert
stonden ze al schuimbekkend achter de
dranghekken te wachten op het verlossende
woord. Wie zou de felbegeerde plek van
Joling mogen overnemen? Dat kon er
eigenlijk maar een zijn, en dat is Erik van
de Water. De totale hoeveelheid water op
aarde heeft een volume van 554 miljoen
kubieke meter. Weet u hoe ontzettend

moeilijk het dan is om het juiste water te
vinden? Maar het is ons gelukt, wij hebben
de juiste H2O in zijn puurste vorm weten te
vinden. Er is er maar ééééééééén Erik van
de Waaaaatuuurrrr! Naast het nathouden
van voornamelijk de dames en Sam, is Erik
ook gespecialiseerd in een mix van water,
hop, gerst en gist. Tot nu toe heeft Erik
zijn grote meerwaarde al laten zien. Zijn

“Wij hebben de juiste H2O in zijn puurste vorm weten te vinden’’
aanstekelijke enthousiasme en humor gecombineerd met een
ongekende commerciële drive en tomeloze inzet zorgt voor
een fantastische aanvulling in onze commissie. Een watertje van
alles. Wij zijn dan ook erg blij met deze aanwinst en kijken ernaar
uit om met hem samen te werken! Erik, wees welkom en hou
hem nat!
Verder geen personele wijzigingen, de bekende gezichten zullen
zich voor u het zweet in de naad werken om u een onvergetelijke
week te bezorgen. Have fun, bedaaaankt hè, hoihoi!!

Activiteiten
We starten vanavond traditiegetrouw met de Grand Opening van
ons toernooi. Maaarrrr.. Ook wij zijn niet vies van verandering dus
we pakken het vanavond anders aan dan dat u van ons gewend
bent. Geen openingstoernooi, geen gek dansje of een walk of
shame maar een veiling met geweldige prijzen! En niet zomaar
een veiling maar een veiling waarbij de opbrengst volledig ten
goede komt aan het goede doel, namelijk het Toon Hermans
Huis Amersfoort. Want ja, fijne vrienden, ook wij zijn zeer begaan
met onze medemens. Het THHA doet fantastisch werk voor
mensen met kanker en hun omgeving en daar dragen wij graag
ons steentje aan bij. Kom dus in grote getalen, opstellen in rijen
van 10 en help ons zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onze
vrienden van het THHA! Zoals u wel van ons gewend bent zal de
avond tot in de puntjes verzorgd zijn. Zo zal Romy Schoordijk,
toekomstig Voice of Holland winnares, en Jerry ‘Theo Utrecht
Hendrik Utrecht Simon Utrecht Leo Anton’ voor de live muziek

gaan zorgen. Daarnaast is Gaudi’s aanwezig om uw buikjes
te vullen met heerlijke tapas. U leest het mensen, kosten nog
moeite worden gespaard. We zien u daarom allemaal graag
vanaf 18.30 uur!
Na het succes van vorig jaar geven we de Ladiesnight dit jaar
uiteraard een vervolg. Woensdag 24 juni is de dag dat jullie
duifjes je weer helemaal in de watten kunnen laten leggen. Voor
degene die het vergeten zijn of het vorig jaar helaas gemist
hebben, deze toppers zullen u weer op en top vrouw laten
voelen:
• La Vie en Roos, de ster onder de schoonheidsspecialistes.
• 	MooiZo Beauty&Hair, de professionals op het gebied van
wimpers, nagels en haar.
• Image Completo, voor de meest trendy kleding, hippe
sieraden, kekke tassen en te gekke accessoires.
• 	Wijnfeestje, overheerlijke keuze uit verschillende wijnsoorten.
• 	Theo Polman, de koning onder de hippe kleden.
We zien jullie allemaal graag de 24e! Trek wat leuks aan ;-)
Ik kan er heel veel over zeggen, maar eigenlijk moet je
het gewoon ervaren, de feestavond! Mensen die er vorig
jaar bij waren zullen inmiddels wel zijn bijgekomen dus
GAAAAASSSS OP DIE LOLLIEEEE!!!! Vrijdag 26 juni willen
wij jullie in Ibiza stijl zien op onze feestavond. De Pacha is er
niks bij, schudden met die billlllllen!!!
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Voorzitter Pascal spreekt

Hoogtepunt.
Het moet ongeveer ergens in juni
in het jaar 2001 zijn geweest. Die
middag had ik mijn schooldiploma
opgehaald en als een koning liep ik
over het park. Niets, maar dan ook
niets kon mij gebeuren en dit was zo
ongeveer de mooiste dag van m’n
leven. Je kent het wel. Hoogtepunt.

En toch gebeurde het diezelfde middag nog. Iets wat mijn leven
tot op de dag van vandaag zou veranderen. Ik had al 8 jaar ORT
‘ervaring’ als de zoon van de voorzitter, toen ik de vraag kreeg: “Wil
jij bij de ORT Commissie komen”? In ongeveer 3 seconden zag ik
het totale beeld wat ik van het ORT had, voorbij flitsen. Hangen
op de club, banen slepen, grappen uithalen, lange dagen en nog
langere nachten, af en toe een biertje drinken en na de feestavond
het hele finaleweekend niet meer normaal functioneren. Deze 3
seconden duurde naar mijn idee 30 minuten, maar mijn antwoord
was natuurlijk “JA!!!”. Een nieuw hoogtepunt.
De jaren die daarop volgde zijn keihard voorbij gevlogen. Alles wat
er tijdens zo’n toernooi kan gebeuren, heb ik wel meegemaakt.
Het zijn gewoon teveel verhalen om op te schrijven, maar als ik
straks met ORT pensioen ben, dan vertel ik ze graag. Alleen de
hoogtepunten dan.
Mijn ORT pensioen komt nu ook echt in zicht. Ik ga me dit jaar en
volgend jaar nog volledig inzetten voor het mooiste toernooi van
Nederland (ja dat zijn we echt). Daarna ga ik lekker met pensioen.
Week 26 zal vanaf dan voor mij bestaan uit: uitslapen, krant lezen,
golfen, planten water geven, tennissen, bitterballen eten, weer
slapen, ORT dagblad lezen, beetje tennis kijken op het ORT, sterke
verhalen vertellen en weer slapen.
Waarom ik nu al heb aangegeven dat ik ga stoppen, is omdat ik
er echt in geloof dat het ORT een bepaalde identiteit heeft wat
overgedragen moet worden. We zijn al enkele jaren bezig met het
bouwen van een nieuw team en ik zie het als mijn taak om deze
identiteit mee te geven. Net zoals ik dat ook ooit heb gekregen. Het
ORT is een toernooi met mooie tradities en die moeten voortgezet
worden. Natuurlijk zal het nieuwe team straks veranderingen
aanbrengen, maar ik hoop dat de unique selling points van het ORT

*N
 ieuwkomer in de commissie Erik ‘H2O’ van de Water gelijk zijn
sterke punten al naar voren liet komen. Hij opperde zich tot Swiffer
koning door afgelopen woensdag de hele wedstrijdkeet schoon te
maken (‘huh, dat doet hij thuis nooit’ aldus een anonieme metgezel
van onze Erik). Hij schrobde in versnelling 6 de vloer er zowat uit
en liet het groen op de deuren veranderen in stralend wit, wat een
swiffermeister! Zijn reactie: ‘Ja, daar houd ik wel van, de hunebedden
in Drenthe gaan mij ook altijd goed af.’
*B
 erry voor u alle baanborden met witte verf gewit heeft. Een
grote White wash was het. Een opmerkelijk detail: hij deed het
allemaal met zijn doordrenkte wijsvinger, lekker vingerverven op de
maandagavond.

altijd zullen blijven bestaan. Dan kan ik met een gerust hart stoppen
op het hoogtepunt.
Tot zover een korte blik op het verleden en de toekomst. Het
toernooi van 2015 is begonnen en daar draait het nu om. Het was
te merken dat het thema van vorig jaar voor sommige mensen iets
te spannend was, want de inschrijvingen lieten angstig lang op
zich wachten. We hebben nu een thema waar iedereen van kan
genieten. Ibiza is een schitterend eiland met veel gezichten en dat
heeft het ORT ook, dus de keuze voor een nieuw thema was niet zo
moeilijk. Net als voorgaande jaren hebben we met het team een
enorme berg aan werk verricht om Randenbroek om te toveren tot
Ibiza. Als de zon nog meewerkt en jullie er mooie wedstrijden van
gaan maken, dan wordt het ORT 2015 één groot hoogtepunt.

Vrienden van het ORT
Na de primeur in 2010 beleeft dit initiatief alweer het vijfde jaar.
In de afgelopen jaren
hebben wij gemiddeld
40 vrienden aan ons
toernooi
weten
te
binden en dat overtrof
onze
verwachtingen
ruimschoots.
Hierbij
willen we de vrienden
van het afgelopen jaar
nogmaals
bedanken
voor hun steun. Met hun steun kunnen we het toernooi blijven
organiseren zoals we dit nu doen en hebben we de gehele
commissie voorzien van nieuwe vesten. Hiermee krijgt de commissie
weer een mooie uitstraling en zal het verwarmen bij de wat koelere
zomeravonden.
Ook jij kunt je nog de hele week aanmelden als Vriend van het ORT,
in ruil daarvoor krijg je een:
• eervolle vermelding op het bord ‘Vrienden van het ORT’
• uniek Ibiza stijl Vriend van het ORT polsbandje
• uitnodiging om op vrijdagavond 26 juni naar onze feestavond
te komen waarvoor u als vriend enkele consumptiebonnen
zult krijgen.
Loop even langs de wedstrijdkeet, vraag wat informatie aan,
laat je overtuigen en treed toe tot het illustere gezelschap van
de Vrienden van het ORT!

*H
 et ingestuurde vakantiekiekje vanuit de tropen van onze Joling
willen we jullie niet onthouden. Terwijl het 35 graden is lijkt hij het
zittend in de sauna naar zijn zin te hebben. Wel een advies: Ik sauna
buiten gaan Joling!
*D
 e spectaculaire veiling van vanavond en de dagelijkse loterij mede
mogelijk gemaakt wordt door de topitems
van meerdere organisaties en individuen!
Met het risico dat we iemand overslaan willen
we in ieder geval bedanken: Anita Kuyper,
The Tennis Factory, Truphone, Berghotel,
Tecnifibre, De Faam, Eemsloep, Lifecity,
Bij Bart, Coca Cola en Bistro ’t Kannetje,
La Vie en Rose, Zwaluwhoeve, New Arts
International & Challenge Records, Olympia
Uitzendbureau,
Playstation,
Lifestyle,
You me Sushi, Wim Jacquet, Delicious en
Shell Serva.
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ORT DAGBLAD BINGO
Weer wat nieuws bij het ORT! Een stukje interactie met de
trouwe lezer, de ORT Dagblad BINGO!
In onderstaande matrix zien jullie diverse woorden en de
meest gekke benamingen. De woorden zullen terugkomen
in de dagbladen van deze week.
Wat is de bedoeling?
- Streep de woorden door die je in het dagblad leest
- De dagbladen van zaterdag 20 juni t/m vrijdag 26 juni doen mee!
-V
 olle kaart? Denk je alle woorden in de dagbladen opgemerkt
te hebben?
Ga naar de wedstrijdleiding en zeg BINGOOO!
De snelste persoon wint 5 enveloppen uit de dagelijkse loterij
en 2 gratis cocktails op de feestavond.
Heb je een foute bingo? Dat wordt een liedje zingen door
de microfoon op de feestavond!
Alle dagbladen zijn terug te lezen op
www.openrandenbroek.nl en de facebookpagina.
Succes!

