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TOERNOOI 2015
MAANDAG 22 JUNI

SMASHCOURT OVERWINT
DE SUBTROPISCHE STORM

ONE
WATCH

Morning Monday, teveel
topwedstrijden om allemaal
op te noemen.
16:45
De gebroeders Gerth treden
beide aan in de HE3. Casper
neemt het op tegen Wilco van
Gangbangelen en Jonah mag
het gaan proberen tegen de
Randenbroekse hoop in bange
dagen, Simon Burema.
18:15
Kleuvertje Sander tegen de
trouwe deelnemer Jesse
‘gloeiende’ Gerritsen

ORTWEET
Kony ‘Wilde haren’ van
de Tieft
ORT commissie bij deze
mijn complimenten voor de
veling gisteravond. Heel erg
goed idee met een mooie
achterliggende gedachte.
Muzikale omlijsting was ook
geweldig. Echt super leuk.
Nogmaals mijn complimenten.
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.

Water, water en heel veel water. Zo begon
de lazy Sunday op het Open Randenbroek
Toernooi. De tropische stormen, natte moesons
en Katrina’s kwamen over ons park alsof wij
New Orleans waren in bange dagen. Erik ‘H2O’
van de Water nam al het water tot zich en
zuiverde het tot pure alcohol om de wonden te
desinfecteren. Maar gelukkig hebben wij geen
gravel mensen, WE LOVE YOU SMASHCOURT
WE DO! Als gravel staat tot the next level, zo
staat smashcourt tot een luxieus vakantieoord.
Commissie
om
aanwezig te zijn bij
de uitschakeling in
de eerste ronde
hoefde ik alleen
met SO Soest te
overleggen voor
een vervangende
trainer, zij gunden
mij deze kans van harte. Ik heb er niet lang
over nagedacht, ik word ook vaak op andere
toernooien in de eerste ronde uitgeschakeld,
maar uitschakeling in de eerste ronde op het
ORT blijft toch iets speciaals. Het is een unieke
ervaring, ze escorteren je naar de baan, ze

‘‘De ceremoniële uitschakeling
van Aret in de eerste ronde is
sinds enkele jaren een
traditie bij het ORT’’

Om 10:30 was
het tijd voor
de
Armenian
dream,
Aret
Aprahamian. De
HE5 wordt ieder
jaar traditioneel
g e o p e n d
met de uitschakeling van deze Armeense
krachtpatser. De ceremoniële uitschakeling
van Aret is sinds enkele jaren een traditie
bij het toernooiencircuit in Amersfoort
en omstreken. MaffiaAret vindt daar het zijne van:
‘‘Toen ik werd uitgenodigd door de ORT
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maken een social talk met je en ze slepen de
baan voor je. En na een paar uur zit je weer
thuis op het bankje, lekker man, niks mis
mee.’’ Wedstrijdleider Robbert van de Hoef
zegt daarover: ‘‘Als Aret ‘The Armenian
Dream’ Aprahamian uitgeschakeld is weet
je dat het toernooi pas echt gaat beginnen.
Vanaf dat moment kan iedereen van elkaar
verliezen en staan de quoteringen bij de
wedkantoren weer op gelijke hoogte’’. Aret
verloor inderdaad met 6-2 6-1 van Hidde
van Oostrom. Bedankt voor je inschrijfgeld
en tot volgend jaar! En natuurlijk tot op de
feestavond fijne vent, dan geef ik je een
huggie, love u poes. Nieuwssite De Speld,
bedankt voor de inspiritatie voor dit stuk.
In de ronde van 15.00 uur was het de beurt
aan Ruud ‘Marathonloper Das Phantom’
Schoordijk. Deze squashende bierblaffer
stond niet in de dagbladplanning, maar als
je opvalt tijdens een avondje gezelligheid,
dan kunnen we soms niet om je heen.
Het lijkt een jaarlijkse traditie te worden,
zoon Lars die Vader Ruud op een Spaanse
badmat naar de uitgang moet slepen
om hem vervolgens met een Groningse

studenten-takeltechniek op zijn eenwielige
tandem met zijwieltjes te zetten. Rudy kon
niet meer lopen, zag alles ondersteboven en

er hingen nog enkele knoflookgarnalen in
zijn rupshaartjes. Hij zong in onverstaanbaar
Duits nog wel twee liedjes, één over het
doodslaan van een reiger met je blote
handen en één over Knorr Paella en dat je
vergeet water toe te voegen. Met een kop
als een gebroken koekje moest hij dus ook
nog tennissen en wel tegen Beau’tifull’
Markus. Het werd 6-1 6-1 in het voordeel
van Beau Markus.
Toen Sjeik Martin ‘Ali Mohammed’ Bauman
gisteren ons nederige parkje betrad,
dachten we dat we in een rechtstreekse

aflevering van Politie op je Hielen zaten.
Getooid in een ninja pakje waar de
gemiddelde padje peejer uit de Bijlmer een
hik van krijgt trad hij aan met zijn partner
in crime Kirsten Kockx. Met een geladen
pistool in zijn broekzak en een hoornen
brilletje op zijn neus kwam hij op de
wedstrijdkeet afgelopen. Snel sloten we de
ramen en werden vrouwen en kinderen naar
binnen gehaald. Vrezend voor het eind der
tijden sprak hij de inmiddels memorabele
woorden: “hallo, hebben jullie misschien
een racket, ik heb alleen een 58 graden lob
wedge in mijn tennistas.” Weg image, weg
intimidatie, weg leipe mocro flavor. Jarno
Bruin en Mirjam van der Geijs profiteerden
van het wegvallen van het alter ego van M
to the B en wonnen eenvoudig met 6-tik 6-3.

“Zoon Lars die vader Ruud op een Spaanse badmat wegsleept’’
Rubriekje nattevingerwerk - PHOTOBOMB

spierverwarmer genaamd ‘Reflex’. U kent het wel, Reflex is net
als onze hoofdredacteur ‘Cond’ Ooms ook Catalaans. Jesse gaf
tijdens zijn wedstrijd aan dat hij de spray een aantal centimeter uit
de richting had gespoten en dat de reflex ergens anders optrad,
aiii. Maar goed, er werd ook nog getennist, erg goed getennist
zelfs. De sympathieke Jesse kon goed weerstand bieden aan de
eerste geplaatste Ingmar maar moest uiteindelijk toch met 6-1 5-7
6-2 het onderspit delven. Als trouwe deelnemer aan ons toernooi
zien we Jesse graag volgend jaar weer terug, Ingmar mag zich gaan
opmaken voor zijn partij in de kwartfinale.

Catering maandag 22 juni
Menu
Gepaneerde karbonade met
sla en gebakken aardappelen
De lucht van rode diesel en broodjes kroket gecombineerd
met Hooglanderveense stront en Soesterkwartierse bitterling
kwam ons tegemoet. Dat kon maar één ding betekenen;
Ingmar ‘hoofd van het 5 mei comité’ van Dongen en zijn dushi
sanka Priscilla ‘hilla hilla hilla hilla’ van Korlaar kwamen op
hun DJ Kymco skoetah ons park opgieren. Met de boombox
op de schouder klonk het levenslied van dit duo keihard uit
de speakers: “5 meie meie meie meie meie, ik wil een stukje
met haar rije”. Na een paar keer de Zanger Rinus shuffle te
hebben gedaan, skoetah te hebben geparkeerd was Ingmar
eindelijk klaar om te beginnen aan zijn wedstrijd tegen
Jesse ‘Liesbeth’ Abbey. Zanger Ingmar was duidelijk niet
onder de indruk van zijn tegenstander en ging hem meteen
verbaal te lijf “Wat kom jij tennissen tegen mij? Tegen mij??”.
De kramp sprong spontaan in de lies van Jesse en moest
meteen behandeld worden met een hoog geconcentreerde

€ 5,50

Dagelijkse wisselende snacks
Broodje gehaktbal 		
€ 2,50
Broodje hamburger 		
€ 2,00
Loempia 				€ 1,50
Broodje knakworst			
€ 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
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Column van Robert Nieuwland
Columnist Robert Nieuwland
schrijft dagelijks een column.
Tedentieus, precair en soms
nodeloos kwetsend.
Sinds afgelopen jaar is er een
nieuwe wind gaan waaien rondom
het dagblad van het ORT. Redelijk
geluidloos, maar zeer ingrijpend
heeft er een staatsgreep plaatsgevonden. Brein achter deze
revolutie is ex pornstar, volleykoningin, dropshot hakker en stef
stuntpiloot Robbert Ooms.
Veel van jullie zullen hem wellicht nog wat minder goed kennen,
intimi weten echter dat zijn vlijmscherpe pen en onnavolgbare
woordgrappen het niveau van dagbladen uit het verleden ver
overstijgen. Een kleine introductie in het leven van onze motorisch
uitgebalanceerde en fijnbesnaarde hoofdredacteur:
Robbert ‘Anaconda van de Lage Landen’
Ooms werd geboren in Catalonië, in
het plaatsje Gran Polla niet ver van de
bekende badplaats Lamer como Lassie.
Tot aan zijn groeispurt op zijn 14e, toen
hij in twee maanden tijd 58 centimeter
langer werd, leidde hij een redelijk normaal
leven. De enige complexiteit was dat onze
woordkunstenaar niet tegen heet eten kan.
Een hap mayonaise leidde bij Uncles al tot rode vlekken, druipneus,
aambeien, brandende testikels, overgangsverschijnselen en
klotsende oksels.
Op zijn 14e verhuisde hij naar Hoogland West waar hij vervolgens
een leven onder de radar leidde. Met z’n BFF’s Tijntje Essayan, Justin
Heijnis, Maurits de Gans en Christiaan Fraza besteedde hij veel van
zijn tijd aan Duck Hunt, Mens Erger je Niet, Buskruiten, Stand in de
Mand, Latje Schieten en Stoepranden. Twee jaar geleden werd het
roer drastisch omgegooid toen Penne Lungo de ORT commissie
betrad als stagiair bal rapen. Al in zijn proeftijd maakte hij naam met
een aantal mooie woordgrappen en aliassen, hij was onder andere
de bedenker van de bestseller Arie Kontkanarie, Ronnie ‘lekkere

*R
 obert ‘vlotte pen’ Nieuwland bijna een deelnemer spieste,
castreerde en steriliseerde tegelijk bij het uitklappen van zijn
paraplu. De rainmaker wou graag een blijvend resultaat achter laten
op één van de deelnemers.
*W
 ij de familie Droog gisteren behoorlijk miste, het bleef maar
regenen. De splashballen van Ton waren daarentegen een succes
op deze dag van poolparty’s en subtropische stormen.
*R
 aymond Wassenaar en Erik Jan Hultink het gisteren op het ALTA
Open in de finale van de HE7 tegen elkaar opnamen. Op het eerste
oog niks geks, alleeen zij moesten in de avond op het ORT de eerste
ronde tegen elkaar spelen. Hoe vet is dat, het ORT bllijkt maar weer
eens een toernooi van exclusieve klasse te zijn. Overigens won
Raymond beide wedstrijden!

zweet teckel’ Birza én de man die de hond van Kony van de
Tieft bestempelde als een witte stofzuiger zonder afzuigkap.
Hij groeide door tot onderknuppel van Sam
‘vinger in het holletje‘ Yeganeh waarmee
hij een aantal maanden high performance
delivery opdrachten bij Accenture heeft
verricht. Maar vorige week besloot hij om
door te stomen naar het echte werk. Via
de chairman van de Vanille band Jerry
“Theodoor Utrecht Hendrik Utrecht Simon
Utrecht Leo Anton” heeft Ooms een nieuwe chapter van Satudarah
opgericht. Het inwijdingsritueel was hard en kostte Wordfeud
expert Ooms bijna zijn Duitse Helm. 28 kogelgaten later pakt hij
als hoofdredacteur gewoon weer zijn werk op, wat rest zijn wat
maandverbandjes die hij op de open wonden heeft geplakt.
Ooms, jij bent onze inspirator, motivator, incubator, stimulator,
creator, see you lator, Dark Fathor, ambassador, inhalator, vibrator
en bovenal Bachelor!!

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!!!
1 euro per stuk, contant betalen!

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

*K
 risten Kockx op de vraag of ze nog steeds les krijgt van Rolfje
Dolfje Weerwolfje Alblas een opvallend antwoord gaf: ‘Ja natuurlijk,
anders was ik nu al een stuk beter geweest...uhh Rolf bedankt vent!
* B
 ert ‘Huisfotograaf’ Vrugteveen gisteren totaal geshockeerd
was toen hij niks door zijn lens kon zien. Wat bleek nou na nadere
inspectie van promovideomeister Jessie. Er zat een zakje suiker
achter zijn lens... Dit doet hij wel vaker zodat de alvleesklier van zijn
camera een dot extra insuline afgeeft, dan blijft hij langer scherpere
foto’s produceren, hoeft de accu minder vaak opgeladen te worden
en heeft het minder last van kinderziektes.
* W
 ij twee echte Ibiza fans op de
baan
hebben
waargenomen.
Gechristeliseerd water en Martin
Ruitenberg hadden de moeite
genomen om zich geheel in Spaanse
hippie stijl te verkleden. Daarom
krijgen zij deze noemenswaardige
vermelding in het dagblad.
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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!

