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ONE
WATCH  

O R T W E E T
@houtjetouwtjevrouwtje
Wat een top avond op het 
Open Randenbroek Toernooi 
tijdens de ladies night. 
Gezelligheid, veel animo  
en topwedstrijden.

@HogeschoolUtrecht
Ons surveillantje Ruudje aka 
bruine bever/gehaktballetje 
heeft gisteren zijn potje 
tennis met 7-6 in de derde set 
gewonnen. Hoesé Hoesé!

Twitter, Facebook en Instagram 
mee tijdens het toernooi met 
#ORT2015.

En nu zijn er alweer 5 dagen voorbij, wat vliegt 
de tijd toch als je het naar je zin hebt...pfff. De 
ladies night was gisteren een groot succes, de 
dames zijn weer op en top vrouw en klaar voor 
de IBIZA PARTY NIGHT van vrijdagavond. En 
wat waren er gisteren heerlijke wedstrijden die 
een apotheose hadden met teveel ORT helden 
en iconen om op te noemen.

Om stipt 18.15 uur was het de beurt aan Pim 
‘Bingoplayer, cresendo-crescendo’ Schijven om 
zijn ORT en roadtothefinal (met minder neem 
ik geen genoegen) 
te beginnen. De 
meest trouwe ORT 
Bingo player nam het 
op tegen Milo ‘Hee  
Bruur, Ik heb ook 
Instagram hoor’ van 
Essen. Pim ‘Luitenant 
ter land ter zee en in de lucht, Salut’ Schijven 
houdt de facebook pagina van het ORT 
nauwlettend in de gaten totdat het volgende 
nieuwsbericht (dagblad) zijn satelliettelefoon 
bereikt heeft. Nadat om nul vierhonderd de 
wekker gaat hijst de luitenant zich in zijn kostuum 

en plooit zijn baret op zijn haartjes. Hij pakt zijn 
bingo formulier  erbij, 
zet zijn Deutsche 
helm op en opent het 
PDF’je. Vervolgens 
gaat hij er eerst met 
een virusscanner 
overheen op 
zoek naar mijnen, 

bermbommen, handgranaatappels  en overige 
artillerie. Hij roept CLEAR tegen zichzelf wanneer 
het ook echt veilig is. Hij drukt op de knoppen 
control (room) en F (flightmode) op zoek naar 
de juiste coördinaten, de altijd heerlijke bingo 
woorden. Hij zoekt en vernietigt, search en 

LADIES NIGHT EEN SUCCES
DAMAS MIMADOS

‘‘Hij zoekt met een 
virusscanner naar mijnen, 
bermbommen en overige 
artillerie in het dagblad’’

Throwback thursday, maar 
terugkijken doen we niet hier. 
Er staan weer vele krakers   
op het programma!

16:30
Mehdi Bdiri - Michiel Harmsen

19:30
Martine & Rogier Knikker
 -
Gerry van Sleen &  
Jeroen ‘doorgetrokken 
washand’ Ephraïm

19:45
Judith van Fraaijenhoven - 
Elleke Brolman

https://twitter.com/openrandenbroek
https://www.facebook.com/OpenRandenbroekToernooi
https://instagram.com/openrandenbroektoernooi/
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“Een jaar onder een hunebed slapen en dan gewoon weer het ORT spelen’’

destroy in optima forma, krakaka! Bij het 
ORT wedkantoor is hij de gedoodverfde 
favoriet om de ORT Dagblad Bingo op 
zijn naam te schrijven. In zijn wedstrijd 
tegen  de kleine grote linkshandige man 
van Randenbroek, Milo van Essen, had hij 
zijn vizier niet helemaal op scherp staan. Hij 
verloor met 6-2 6-2.

Daar is hij weer hoor (da ha je um!), Mattheo 
‘Mental Theo’ Knoop. De angstgegner 
van Amersfoort en omstreken legde 
vorig jaar zijn tegenstanders één voor 
één in de knoop om vervolgens diezelfde 
knoop door te hakken. Vorig jaar won 
hij als 15-jarige de HE3 en maakte hij 
het Dennis Kockx bijzonder lastig in de 
HE2. Waar wij hadden verwacht dat hij 
ranglijsttoernooien ging spelen en zich te 
goed voelde voor dit toernooi, daar bleek 
hij de ORT obessie en verslaving toch niet te 
kunnen weerstaan. Na een jaar geslapen te 
hebben onder een hunebed in de buurt van 
Emmen is de Drentsche patrijshond weer 
neergestreken op bewoonbaar gebied, 
park du Randenbroek. Hij speelde tegen 
Joël ‘Hillbillie #1’ van Ark, Joël is één van 
de weinige hillbillies/boeren die naast de 
clubkampioenschappen op het weiland ook 
op het ORT mag spelen van Yvon Jaspers. 

De Ark van Noach ging de afgelopen 12 jaar 
minstens ieder jaar met 1 prijs terug naar 
Hoogland, de hele familie van Ark heeft al 
634 prijzen binnengeharkt op het ORT met 

een totale waarde van 256.782 euro. Het 
pensioen is wel binnen zou je denken, maar 
vanwege een daling van de aardappelprijs 
moeten de loeders toch nog even aan de 
bak. Dit jaar, Joël is tweetje geworden, gaat 
het moeilijk worden om een cheque mee 
naar huis te krijgen. Of na ja, de shag van 
één van zijn broertjes is altijd voorradig. 
Mattheo sloeg de droom van Joël aan gort 
en won met 6-3 6-tik.

Daar is hij weer héúr, de capo van de harde 
kern van ALTA, de man van adel. Voor wie 
hem niet kent, John Derks is de naam. Hij 
behoort niet tot de gooische balletjes maar 

tot de keiharde beweging op de berg, de 
ALTRAS. Dit jaar verloor ALTA de halve finale 
van de eredivisie tegen Leimonias en dat 
werd dus rellen. Na een paar weken in een 
paupercel gezeten te hebben is hij net op 
tijd vrij om deel te nemen aan het ORT. Dit 
is alweer zijn 34ste deelname aan het ORT, 
de reden dat hij ieder jaar meedoet blijft 
hetzelfde: ze dragen je tas naar de baan, 
ze slepen de baan, ze dragen je tas van de 
baan en geven je (tijgah)nootjes. John is één 
van de iconen van het ORT geworden in de 
loop der jaren.  Een nacht doorbrengen 
op het terras in een pauperstoel met een 
bandana in zijn mond tot het meenemen van 
een Iraanse caddy voor het dragen van zijn 
tennistas.  De finishing touch was toen hij 
capo werd van de harde kern van ALTA, de 
ALTRAS. Zijn haar, lijkend op dat van Hans 
Kraay Junior in bange dagen, gaat er met 

het jaar jonger uitzien. Elk jaar weer een ander kleur toupetje, 
dit jaar heeft hij voor de kleur oranje gekozen. Oranje speelt dit 
jaar niet dus daar moest een andere reden achter zitten. Geen 
dode goudvis, geflambeerd kaviaar of een ode aan Willem van 
Oranje. Maar de O blijkt de 15e (uit 2015) letter uit het alfabet 
te zijn en zo koos hij voor Oranje. Hij won wel met 7-6 en 6-2 van 
Wilfred Knolselderijmeister.

Rubriekje nattevingerwerk - Uitgelicht

Nu uw aandacht voor één van de 
vrijwilligers van het ORT. Een vrouw 
die onder de radar opereert maar 
een zeer grote bijdrage levert aan het 
succes van ons toernooi. Ze is ook wel 
de stille kracht achter de catering, de 
wederhelft van Jerry. Een ode aan José 
‘Goséée’ van der Heijden, een pittige 
tante met Utregse branie. Met woorden 
als carobonaot, 2 euri, en Loempijaa 

komt ze ook nog lekker flamboyant uit de hoek.  José heeft 
twee hele mooie dochters, Chantal en Priscilla. Daarnaast twee 
kittige katjes, tijgah en bommel. En uit betouwbare bronnen 
rijdt zij beter en sneller dan Max Verstappen, ze ontvangt zo’n 
154 bonnen per jaar. Geef haar allemaal even een big hug als je 
haar op het terras tegenkomt, want dat verdient ze zeer zeker! 

Catering donderdag 24 juni
Menu
Indische rijsttafel    € 7,00
met diverse garnituren

Dagelijkse wisselende snacks
Broodje hamburger    € 2,00
Loempia      € 1,50
Tosti     € 1,50
Uitsmijter     € 3,00 
ORT Soep    € 2,00

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



*  Jay ‘Volg mij op Insta’ Titaley niet reageerde toen zijn naam werd 
omgeroepen om de baan op te gaan. De heer Titaley kwam een 
kwartier later aankakken en wat bleek nou, hij was zijn haartjes 
aan het doen met Molukse kedeng kedeng pasta. Hij wapperde 
zijn zwarte slierten naar achter om het vervolgens met een witte 
satudarah zakdoek vast te maken. Ten slotte maakte hij nog een 
spiegelselfie voor zijn volgers op instagram #nofilter. 

*  Jesse ‘photobomb’ van Keken gisteren de foto’s heeft genomen. De 
vaste invaller van Bertje Vrugteveen heeft een paar te gekke plaatjes 
gemaakt, ze zijn allemaal te zien op de facebook pagina. 

*  Wij alle duifjes, vrouwtjes en deelnemers willen bedanken voor het 
mogelijk maken van de te gekke ladies night. 

 *  Wij het enorm echt gaaf duizend miljoen cool vinden dat Jeroen van 
Wede 5 maanden heeft met zijn skatje Lyndie.

*   Yoeri en Lars Vrugteveen een heerlijk dubbeltje hebben gespeeld. 
De twee heren hebben dit jaar werkelijk waar geen bal aangeraakt, 
maar schreven zich samen toch in voor de HD5. Jut en Jul verloren. 

*  Wittuh al zenuwachtig is voor vrijdag en één van z’n 34 pantalons aan 
het strijken is nu blijkt dat de paradijsvogels Vera Mast en Sabine van 
Belle zich op de gastenlijst van vrijdag hebben gezet.

*  Elleke Brolman puur een transactionele relatie heeft met haar 
ouders. Ze plannen haar vakanties nog steeds mits zij betalen. 

*  Pimmie ‘luitenant’ Schijven in zijn inschrijving had gezet zelf de 
banen te slepen. Dit deed hij dus ook.

*  In het dagblad van aanstaande zondag  fingera feiten te vinden zullen 
zijn over het aantal gespeelde wedstrijden, gesleepte baanhelften, 
gedronken biertjes, verkochte enveloppen, aantal lezers van het 
dagblad en nog veel meer.

*  De Drentsche patrijshond Mattheo Knoop zijn mentale kunsten 
gelijk liet zien toen tegenstander Joël van Ark het park op kwam 
lopen. Hij wachtte bij het hek Joël op voor een begroetende 
zuigzoen en een natte hand, vervolgens gingen ze hand-in-hand 
de kleedkamer in waar hij zijn stenencollectie liet zien en daarna 
rookten zij gezamenlijk een mestsigaar op het terras. 

*  Jesse van Keken heel benieuwd was naar de cupmaat van Bianca, 
althans dat veronderstelde zij. Jesse was zijn vest kwijt en zocht 
maatje M.
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Column van Robert Nieuwland

Columnist Robert Nieuwland 
schrijft dagelijks een column. 
Tedentieus, precair en soms 
nodeloos kwetsend. 

ALTRA till I die

Ja, ik kan hier natuurlijk maar over 
één ding schrijven. Gisteravond mocht de crème de la crème 
van de weledel gestelde dorpskroeg genaamd ALTA aantreden.  
De jongens van nouveau riche, het nieuwe geld. Wij gebruiken 
deze veelal schertsende en minachtende term om in dit geval 
twee schandknaapjes aan te duiden die zich tot een hogere 
sociale klasse en welvaartsniveau hebben opgewerkt en hun geld 
op een patserige wijze uitgeven. In de Romeinse republiek werd al 
een vergelijkbare term gebruikt voor dit soort gespuis,  
zij noemden hen de Homo Novus en wij vinden dat treffend  
ofwel enigszins touchant.

17.25 uur: Ydo ‘Girard de Mielet van Coehoorn’ Bruinsma en 
Ruud de la Gemert ‘Engelbert van Beveroden’  bereiken in hun 
golfkarretje ons nederige stulpje.  Nu we samen met deze snobs 
MasterFoort (zet allemaal direct 29 augusutus in jullie agenda!)
organiseren, hebben we ze nog wat beter leren kennen. Een kleine 
inkijk in het level van deze koorknaapjes.

Ruud ‘van Beveroden’ de la Gemert is de man van het snelle geld, 
of zoals hij zelf zegt: slow money is ugly money. Om nog voor 
z’n 35ste z’n eigen polo paard te kunnen kopen heeft hij diverse 
baantjes. In de ochtend werkt hij, nadat hij als praktijkondersteuner 
werd afgekeurd, als paarden gynaecoloog in Elspeet. Zijn 
werkkleding is licht opmerkelijk te noemen want naast lieslaarzen 
en latex handschoenen is hij poedeltje naakt. Tegen de avond 
plakt hij snel een V’tje op z’n spencer om zich als gangwacht 
op de Hogeschool Utrecht te melden. Z’n studentikoze uiterlijk 
maakt hem tot favorietje van de ouwe besjes die surveilleren. Van 
Beveroden wordt door deze dames liefkozend Bruine Bever aka 
gehaktballetje genoemd. 

Ydo ‘Mielet van Coehoorn’ Bruinsma is dan wel de kontfreund, 
maar tegelijkertijd ook de tegenpool van Van Beveroden. Deze 

zelfverzekerde jongen met conventioneel verzorgd uiterlijk is nog 
te lui om brand te roepen. Tegen de tijd dat hij  ’s ochtends z’n 
tepeltjes heeft bijgepunt, biceps adertjes heeft ingekleurd en z’n 
lach van dag getraind, heeft van Beveroden al 14 veulens ter wereld 
gebracht. Ydo valt in de categorie zo heurt ‘t gewoon. Geboren 
op een zondag in kasteel Breukelen en vanaf z’n jeugd geleefd 
in een weelde en overvloed. Inmiddels bezit hij 3 forelvijvers,  
2 koningscobra’s en koopt hij eilanden alsof het krakelingen zijn.

Deze combinatie van een vleugje narcisme met een sterke over 
mijn lijk mentaliteit heeft het duo in het verleden tot grote hoogte 
gebracht. Ook gister in hun dubbel tegen Ladiekiller Jay Titaley 
en Gloeiende Gerritsen trokken ze aan het langste eind, vamos en 
tot vrijdag duifjes!



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!
-  Volle 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!
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Ladiesnight een groot succes!
Sfeerimpressie

Wat was het mooi gisterenavond. Ruim 60 dames waren op de ladiesnight afgekomen en het leek wel een van de dolle dwaze dagen 
bij de de Bijenkorf. Bekijk hieronder een aantal foto’s van de nageltjes, wimpertjes en gezelligheid. De rest van de foto’s zijn terug te 
vinden op onze facebook pagina, tag je gek! Eventmanager Hanneke ‘Hippi Wan’ Schoordijk was zeer tevreden over de avond. Ze was 
zelf ook de beste klant van alle standjes, kraampjes, nageltjes, wijntjes, snorretjes en wenkbrauwtjes.

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
Chasin bonnen t.w.v. 25 euro | Tecniflubber tennisballen | Diverse volkswagen prijzen | Boeken/CD’s/Blue Rays


