OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2015
ZONDAG 21 JUNI

GESLAAGDE OPENINGSDAG
€2.165 VOOR HET THHA

ONE
WATCH

Vandaag is het lazy Sunday
met een hoop toppertjes op
Ibizabroek.
10:30
Aret ‘the Armenian Dream’
Aprahamian vs Hidde van
Oostrom
15:00
Kirsten Kockx & Martin ‘PVC’
Bauman vs Mirjam van der
Geijs en Jarno Bruin
16:30
Ingmar ‘Dingdong, ik ben de
favoriet’ van Dongen vs Jesse
Abbey

ORTWEET
Caroline Nieuwland-Snel
Het was een fantastische
avond. Geweldige opbrengst
met de veiling voor het Toon
Hermans Huis en heerlijke
tapas van Gaudi’s. 1ste topdag
is een feit. Goed gedaan
Open Randenbroek Toernooi
Commissie!!!
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.

Zo en dat was dag numero uno alweer, wat was
het geweldig gisteren! Om nul negenhonderd
stond Pimmie ‘luitenant’ Schijven de eitjes al
voor ons te bakken in het park dat was gehuld
in de sferen van Ibiza. Alleen de wolken hielden
het stralende zonnetje nog even tegen. De
avond stond geheel in het teken van het goede
doel, het Toon Hermans Huis Amersfoort. Met
ruim 100 man, live muziek, heerlijke tapas en
een spetterende veiling werd het een avond om
niet snel te vergeten. Keep the memories!
om
vervolgens
iedereen
te
begroeten met ‘Fa
Waka, rustig en
No Spang’. In de
eerste set lag het
momentum
dan
ook bij Imesh. De
man met benen van
Sri Lankaans junglehout, soepel en niet kapot
te krijgen, heeft het talent van Roger Federer, is
sneller dan Usain Bolt en heeft alleen de luiheid
van Thiemo de Bakker. Sri Lanka won dit keer
soeverein van Suriname, Imesh won met 6-4 7-5
en stoomt door naar de kwartfinale in de HE4.

‘‘Sri Lanka tegen Suriname,
lui tegen relax. Benen van Sri
Lankaans junglehout, soepel
en niet kapot te krijgen’’

Om 12.00 stond
er
gelijk
een
onderonsje op het
programma tussen
twee
blauw-witte
strijders.
Imesh
‘benen van lucifers’
Braem nam het op
tegen Duncan ‘Ik heb gisterenavond je moeder
in het zonnetje gezet’ Brewster. Oftewel Sri
Lanka tegen Suriname, hard tegen harder en lui
tegen relaxt. De partij begon geheel volgens de
verwachting, Duncan kwam een kwartier later
het park ophuppelen als een roti rol met hete kip

OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 2015
Vaak verschillen tegenstanders veel van
elkaar, maar een enkele keer lijken ze veel
op elkaar. Dit was het geval tussen Brian
‘komkommer Wilma’ van de Heuvel en
Maurits ‘Velpmeister’ van der Velpen, een
#kalekoppenniettestoppenonderonsje. En
ja hoor, Brian kwam op zijn BMX-fiets met
aangekoekte satésaus-resten het park op
rijden. Veel verder dan het hek kwam hij
alleen niet, want daar stond de modepolitie
hem op te wachten en zij constateerden een
modeflater 2.0. Brian’s kledingkeuze was
weer heerlijk gekozen door zijn schatje, wel
lekker op het thema gericht in ieder geval.

zwarte markt in Alanya en een petje waar
alle vliegende airbussen en boeings boven
Randenbroek op staan. Kleurenmatchend
met zijn kleding at hij voor de wedstrijd
ook nog maar een zak oranje Snack a Jacks
leeg, een gezond tussendoortje voor deze
bierbuik-hangende campingmeister. Deze
air traffic controller neemt dus ook zijn werk
mee naar de tennisbaan. De ballen vlogen
weer als een F16 vanouds uit zijn racket,
alleen kwamen er meer in het luchtruim van
de naast gelegen voetbalclub VVZA dan dat
er binnen de lijnen belanden. Velpmeister
Maurits won met 6-2 7-5.

Een shirt van een met epo doorgesnoven
wielrenner, een oranje zwembroek van de

Het treffen tussen de twee matties Jay
Titaley en Jesse Abbey was er ook eentje
waar we vooraf al naar uitkeken. We volgen
namelijk niet alleen spelers tijdens de ORT
week, maar we proberen de rare fratsen,
denkwijzes, percepties en implementaties
van onze deelnemers het hele jaar te volgen.
Jay blijkt eigenlijk gewoon een rising star in
de wereld te zijn. Hij heeft op dit moment
7.082 volgers op Instagram, krijgt per
gepost bericht gemiddeld zo’n 1.800 likes
en wordt aanbeden door menig meisje /

jongetje. Dat zijn hele speciale posts denkt
u dan, maar nee, het zijn normale foto’s en
selfies. Of nou ja normaal, van liftselfies
met een petje nonchalant achterstevoren
tot foto’s met een te kekke bril in een
zandbak. Ik vind het tenminste normaal,
hij doet het in ieder geval beter dan het
ORT en menig deelnemer op instagram.
Hij is commercieel aantrekkelijk voor
merken, campagnes en organisaties. Afijn
er werd ook nog getennist en wel tegen
zijn partner in crime. Jesse ‘hoofd van de
kauwgomballen bende in Almere’ Abbey
won met 6-2 7-5.

“Daar stond de modepolitie en zij constateerden een modeflater’’
Openingsavond ORT & THHA
Om 19:00 was het zover, de opening van het ORT stond dit jaar
geheel in het teken van het goede doel, het Toon Hermans Huis
Amersfoort. De Toon Hermans Huizen zijn er voor mensen met
kanker, hun naasten en nabestaanden.
Ruim 100 mensen waren op dit spektakel afgekomen. Het begon
met een aantal rondes koude tapas van Gaudi’s. Vervolgens nam
Christiaan Fraza het woord, de commissie wist toen genoeg, dit
moest wel een topavond worden. Fraza’tje had zijn stoute leren
broek ‘s ochtends aangetrokken want hij maakte er één groot feest
van, wat een PARADIJSVOGEL(S)!
De veiling bevatte 11 samengestelde prijzen, item numero uno,
de privélessen van Rinus van Leeuwen werden voor ruim
130 euro geveild. Dat zette gelijk de toon voor de rest van de
veiling en het regende fantastische bedragen voor het
Toon Hermans Huis Amersfoort.
Na afloop van de veiling werden er nog enkele warme rondes
Tapas geserveerd en begon de live muziek van de Familie Tuhusula
& Familie Schoordijk (ook jij dani;)).
Wat een heerlijke sfeer hing er in het clubhuis. De veiling heeft
vele winnaars opgeleverd met fantastische prijzen, maar de
grootste winnaar van de avond was natuurlijk het goede doel.
De totale veiling heeft een bedrag van 2.200 euro opgehaald wat
geheel ten goede komt aan het Toon Hermans Huis Amersfoort.
Veilingmeester Christiaan, de Familie Tuhusula & Familie Schoordijk
en tapas Restaurant Gaudi’s willen wij in het bijzonder bedanken.
Daarnaast willen wij namens de commissie alle winnaars, bieders en
aanwezigen bedanken voor deze zeer geslaagde avond.

Fotocollage THHA
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Column van Robert Nieuwland
Columnist Robert Nieuwland
schrijft dagelijks een column.
Tedentieus, precair en soms
nodeloos kwetsend.
Lange meters…
Gister werd ik emotioneel, fysiek
en mentaal getriggerd door het
venijnige spel dat wordt gespeeld
voordat jullie überhaupt de eerste bal slaan.
Het is vaak maar een meter of 40 vanaf de kennismaking tot aan de
baan, maar in deze 40 meter worden wedstrijden in veel gevallen
al gewonnen of verloren. Keiharde koude oorlog wordt er door
jullie gevoerd, op alle niveaus - in alle onderdelen. Het begint met
een emotieloze blik - vooral niet laten zien dat je net de binnenkant
van de wc pot een retro stijl hebt gegeven. Vervolgens zo’n
enorm stevige handdruk geven dat je spontaan reuma krijgt in je
vingerkootjes. Tenslotte in een net wat lagere toonhoogte en licht
vibrerend je naam uit spreken. Dit alles in luttele seconden, maar
hier wordt het gevecht om de apenrots al direct vorm gegeven.
Wat er vervolgens gebeurt is - mag ik zeggen, ja dat mag ik
zeggen - op z’n zachtst gezegd opvallend. Waar de opening
gepaard gaat met tromgeroffel, uiterlijk vertoon en bol staat van
masculiniteit, is het vervolg ronduit beschamend. Niveau Trijntje
Oosterhuis in een jurk van Ma Flodder, forehand slice van Brenda
Schultz en Nicolai Boisander als aanvoerder, kortom niveau om te
janken… In die periode van 40 meter ontstaan namelijk de meest
wonderlijke en slechte redenen waarom het vandaag wel niet zou
gaan lukken. De verdedigingsmuren die worden opgezet om het
eventueel falen alvast te verklaren zijn imposant en kennen vele
verschijningsvormen. De meest opvallende op een rij:
“Sinds 1853 niet meer getennist en ben pas 1,5 uur geleden
weer begonnen”
“Gister een feestje gehad en ben al blij dat ik net niet
ben aangehouden”
“Chronische blessure aan m’n galblaas, kan nie lopen nie”
“M’n darmbespanning heeft last van verstoppingen”

*G
 isteren de eerste corona werd verorberd om 11.30 uur en wel door
Olaf Kuyper. Olaf Kuyper won zijn partij soeverein met 6-bam 6-bam,
geen vrouw en kinderen in de buurt, dus laten we de spanning er
maar uit drinken zal hij gedacht hebben.
*C
 ommissielid Sam Yeganeh vanaf nu een nieuwe bijnaam heeft.
Hij is omgedoopd tot Louis Litt uit de welbekende serie Suits. Als
consultant staat tot advocaat, zo staat Sam tot Louis Litt, beide
beschikken over de Zuidas mentaliteit en hebben het hoofd van een
hete luchtballon. Commissielitt Sam was het er zelfs mee eens.
*B
 ianca tijdens het opbouwen van het park wel heel iets aparts
beschermde tegen potentiele huurders. Het was namelijk de
stofschaar van haar schoonmoeder waar niemand aan mocht
zitten (lees je mee Stefan?): ‘Mijn schoonmoeder doet me wat als
er iets gebeurt met deze schaar’ Naast het knippen van touwtjes

Alsjeblieft lieve deelnemers van het ORT, stop met deze onzin, het
staat jullie niet! Geen excuses, drama verhalen of klaagzangen!
Gewoon er op klappen zonder mercy, gas op die lolly! Dus haartjes
op je tanden, peper in het holletje en hobbelen met die geit.
Succes deze week!

Catering zondag 21 juni
Morgen is de keuken op het terras open vanaf 16.45 uur.
Menu: Kip/Champignon pasteitje

€ 3,50

Dagelijkse wisselende snacks
Broodje gehaktbal 		
€ 2,50
Broodje hamburger 		
€ 2,00
Loempia 				€ 1,50
Dagelijkse snacks
Broodje kroket 			
€ 1,70
Broodje frikandel 			
€ 1,70
Patat met saus 			
€ 1,50
Frikandel/Kroket 			
€ 1,40
Broodje gehaktbal 		
€ 2,50
Losse gehaktbal 			
€ 2,00
Bittergarnituur 24 stuks 		
€ 6,00
Bitterballen 8 stuks 		
€ 2,50
Sangria				€1,50		

Dagelijkse loterij
Dit jaar hebben we hem weer! De dagelijkse loterij met de meest
spectaculaire prijzen. De winkans is hier niet 1 op 60 miljoen zoals
bij alle andere loterijen, wij hebben in totaal meer dan 200 prijzen te
verdelen. Winkans 1 op 4!!!
Enkele prijzen:
• Diverse Audi prijzen: Jas, Audi modelauto’s
• Autoradio’s
• Zwaluwhoeve entreebewijzen
• Diverse dinerbonnen
• 20 Chasin bonnen t.w.v. 25 euro
• Beauty artikelen
• Diverse volkswagen prijzen
• Boeken/CD’s/Blue Rays

en slingers wordt die ook regelmatig gebruikt voor kipfilet, knotjes
en bikinilijnen.
*W
 ij sinds dit jaar ook zogenaamde ‘slechtzicht plaatsen’ hebben op
het park (zie foto). De plaatsen
zijn te koop voor 15 euro per
dag, een avondsessie kost een
tientje en een passe-partout is
op te halen voor 34 euro (34 jaar
ORT jonguh!). Er geldt hierbij
geen clubcard verplichting.
*H
 anneke ‘Moekie’ Schoordijk haar uitgebreide lexicon/vocabulaire
ten gehore gaf aan de commissie. Zij sprak over lodderige windjes
in een omgeving van natte moesons.
*V
 eilingmeester Christiaan ‘hoihoi’ Fraza gisteren dacht dat er
bloemkool met aardappelen op het menu stond in plaats van Tapas:
‘Ik ben meer van de snacks dan van dat Spaanse grilgeweld.’ Wij
Christiaan hierbij nog een keer willen bedanken voor een top avond!
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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!
P.S.: tipje van Luitenant ter land ter zee en in de lucht Schijven,
gebruik de control F functionaliteit om een stuk efficiency te
bewerkstelligen in deze opdracht!

