OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2015
VRIJDAG 26 JUNI

WARMTE EN GEZELLIGHEID
OVERHEERSEN OP HET ORT

ONE
WATCH

Het is VRIJDAG. Oftewel,
naast topwedstrijden de
IBIZA PARTY NIGHT! Neem je
schuurbroek mee en kom allen
drankjes doen, dansjes wagen,
raven is leven en nog veel
meer crazy stuff.
19.00 uur
Jeroen van den Hoek [1] Michiel Harmsen
20.30 uur
Dennis Kockx Mattheo Knoop [2]
20.30 - 03.00
IBIZA PARTY NIGHT

ORTWEET
@mvdhoek85
Van harte met jullie verjaardag!
Toevallig dat het altijd precies
tijdens het toernooi is!
@Ibizapartypoopers
Vanavond een mooi feestje
op het Open Randenbroek
Toernooi, de IBIZA party night.
We verwachten ruim 500 man,
dat wordt raven till we die.
Dansjes wagen, cocktailtjes
rammen en de kwartjes zijn
alvast ingeslagen.
Twitter, Facebook en Instagram
mee tijdens het toernooi met
#ORT2015.

Wat een heerlijk weer! Met een stralend zonnetje
en 25 graden was het genieten geblazen
gisteren. Het werd sommige deelnemers iets
te heet in de bovenkamer, ze begonnen gekke
dansjes te doen op de baan en met het zweet in
de bilnaad verlieten ze in de loop van de nacht
het park.
Nou mensen, gaat u voor dit artikel eens
even rustig zitten. Pak een kopje koffie en een
mergpijpje, biscuitje of krakeling want we gaan
is goed kraken. Vandaag mocht dan eindelijk
haarzakje ziet er uit als een bendelid van de
Ricky Tuhusula zijn
motorclub Satudarah
opwachting maken op
‘‘Het wandelende haarzakje in prospect fase
het ORT. VerschRicky,
#1 maar is eigenlijk
Ricky wast als een wasbeer, gewoon een hele
het jongere broertje
van Jerry, is werkzaam
jongen.
verft haar als een Poolse schilder zachtaardige
als kapster op het
Een
knuffelbeertje
Neptunusplein, ook
en stijlt als Royke Donders.’’ pur sang. Hij krijgt
wel de gazastrook
tattoos
bij
een
van Amersfoort. Hij krabt de krullen van de
pakje kauwgom en de plakplaatjes heeft hij
trap, hij wast als een wasbeer, hij verft haar als
op a-symetrische wijze op zijn killers-body
een Poolse schilder, hij watergolft als een boot
gepositioneerd. Dat hij praatjes heeft is één
uit de Volvo Ocean Race en hij stijlt als Royke
ding dat zeker is en dat diezelfde praatjes nou
Donders. Ze noemen hem ook wel de stylist van
worden getackeld is ook een zekerheidje. Ricky
Amersfoort-Noord-Gestoord. Het wandelende
valt naar eigen zeggen elk jaar 10 kilo af, maar
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zit nog steeds bij de obesitas fanclub. Broer
Jerry is hard op weg om Dicky voorbij te
streven en lichter te worden. Naast het
knippen van haartjes zit Ricky de hele
dag op Tindr, 76% van zijn batterij wordt
er aan verbruikt, op zoek naar de juiste
kappermatch. Ricky tennist sinds een aantal
jaar weer en heeft sinds vorig week dan ook
een racket uit de krant geknipt waarmee
hij meer dan haartjes laat wapperen. Hij
speelde vandaag met partner Wilske
Topper’tje’-‘Kalk’nagelkerke tegen Inge
‘first lady’ van Keken en de NS-azijnpisser
Kony ‘perron geluk op tijd’ van de Tieft.
De enige punten die hij gisteren gemaakt
heeft waren de gespleten haarpunten
van zijn klanten en de dode haarpunten
van zijn papagaai. Hij heeft geen enkel
haartje van de bal geslagen. Het was voor
hairdressertje Ricky vlechten tegen de
bierkaai, Kony en Inge gingen er met de
overwinning vandoor. Het werd 7-5 6-2.
De kans is aanwezig dat er morgen geen
dagblad verschijnt vanwege een liquidatie
van de redacteur naar aanleiding van
dit artikel. Alvast onze excuses voor het
ongemak.
In een wolk van opstuivend smashcourt
zagen we een schaduw die steeds groter
werd het park op komen lopen. Vervolgens

ging het lopen over in huppelen, hinkelen
en ten slotte stond ze hoelahoepend voor
de keet. Het was Judith ‘een glimlach kost
niets’ van Fraaijenhoven. Judith heeft een

pantALONE, de vrouwenverslinder zoekt
nog een shufflemaatje voor vanavond.
Elleke won van het halve amerikaantje met
6-tik 6-3 en zien we vanavond terug op de
hete dansvloer.
Wat stond er gisteren toch een fijne mix op het
programma, Jeroen ‘knagende papagaai’
Ephraïm en Gerry ‘marathonloper’ Sleen
namen het op tegen Martine en Rogier de
Knikker. Oftewel Jeroen en zijn kompaan
moesten een potje knikkeren.
Jeroen

aantal jaren bij Randenbroek competitie
gespeeld en haar blauw/witte gevoelens
zijn nooit helemaal verdwenen. Ze speelt dit
jaar in de DE2 en een dubbeltje met haar
grote en wijze zus, Tara. Op dit moment
combineert zij een studie en tennis in
the USA, het is dus een filet Amerikaantje
geworden. Haar tegenstandster in de DE2,
Elleke Brollman, is ook een fervent fan van
het ORT. Alleen vorig jaar heeft zij het ORT
moeten missen vanwege een door haar
ouders betaalde vakantie. Elleke werd op
de feestavond van het ORT 2013 welkom
geheten in een sandwich van John Derks,
Nique van Ark en Berry Witte (zie dit
even voor je mensen). Berry is dit jaar nog

leidt de barcommissie met een fluwelen
handschoen, de doorgetrokken washand
van Gina. Zijn mixpartner Gerry speelt het
meest vrij op Randenbroek, zo is uit de
analyse van het afhangsysteem gebleken,
gemiddeld zo’n 21 keer per week. Jeroen en
Gerry werden weggeknikkerd, het werd 6-4
7-5 in het voordeel van de knikkerbende.

“De enige punten die Ricky heeft gemaakt waren gespleten haarpunten’’

Uitgelicht - Instagram
Weten jullie het nog? Gisteren
hebben we in het dagblad
beschreven dat Jay ‘aka.jay’
Titaley 15 minuten later de baan
opkwam omdat hij zijn haar
nog in de gel moest leggen
om het vervolgens in een witte
Satudarah zakdoek te wikkelen.
De spiegelselfie hadden we
er maar bij verzonnen, maar
wat blijkt nu, het was nog waar
ook. De spiegelselfie deelde
hij op instagram en dan krijg
je 800 likes! De Randenbroek
kleedkamer gaat viral. Wat
heerlijk! Wat een baas! Before
the match. Can we have a
moment of silence for my hair?
Thanks

Catering vrijdag 25 juni
Menu

Ibiza Salsa Burger met frites		 € 4,00
Dagelijkse wisselende snacks
Broodje gehaktbal 			
€ 2,50
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
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Column van Robert Nieuwland
Columnist Robert Nieuwland
schrijft dagelijks een column.
Tedentieus, precair en soms
nodeloos kwetsend.
Het ORT maakt meer kapot dan je
lief is!
Het leven van een ORT commissielid is vaak veel zwaarder
buiten het tennispark dan daar binnen. Binnen de hekken van
Randenbroek heb je de bescherming van de hele commissie.
Buiten het hek staan onze wederhelften ons op te wachten als een
stel bloedhonden waarbij je het gevoel hebt dat je in Opsporing
Gezocht bent beland. De manier waarop wij tegemoet worden
getreden door onze liefdes lijkt op de benaderingswijze in een
Oost Roemeens zwijgkamp. Niet gehinderd door enige vorm van
coulance en begrip krijg je binnen vijf minuten zo’n lading stront
over je heen dat zelfs onze Hillbilly vrienden het vinden stinken.
Het lijkt wel alsof het lontje van alle opgekropte woede van een
heel jaar, deze week tot ontploffing wordt gebracht.
Inmiddels is vrijwel ieder kittig setje toe aan deelname aan het
top programma “Zo zijn we niet getrouwd” van Bastiaan en
Tooske Ragas.
De verwijten starten natuurlijk met de kleine huishoudelijke
dingetjes, wc brilletje omhoog laten staan, tandpasta niet dicht
gedaan, haartjes in het doucheputje…dat soort werk. Normaal
gesproken absoluut reden tot een korte discussie, maar in deze
week is het aanleiding voor onze honneponnies tot een poging tot
moord. Alles wordt er werkelijk bijgehaald. Van de vakantie met
de tent in Frankrijk in 1983 waar de tentstokken vergeten waren,
tot aan het vergeten van de verjaardag van de vriend van tante
Patricia. Niks, maar dan ook werkelijk niks kunnen we deze week
goed doen.

“Nee joh wat zou er moeten zijn?
“Nou ja je kijkt alsof je net aan een blinde darm en verstandskies
tegelijk bent geopereerd dus vroeg me af of er wat was?
“Ach ik zal jou er niet mee lastigvallen, jij bent toch al zo druk
deze week!”
En vooral dat woordje ZO in de laatste zin is geladen met zoveel
venijn, afschuw en blinde woede dat het veulen van paarden
gynaecoloog Van Beverode er een hik van krijgt.
Het mooiste moment op de dag is wanneer je om 3.25 uur na
een lange dag thuis komt. Zachtjes probeer je de voordeur open
te doen, heel langzaam naar binnen en dan struikelen over de
hondenmand. Met je bakkus in het bakje met voer lig je bij te komen
als op dat moment het licht aan gaat. “Waar ben je goddomme

mee bezig?!”, klinkt het vanuit de gang. Je hoopt dan nog even
op een klein beetje menselijkheid en inlevingsvermogen, maar
ijdele hoop uiteraard. “Nou je zal morgen ook wel weer geen tijd
hebben om het huishouden te doen!” en de slaapkamerdeur gaat
weer dicht.

Vooral op mentaal gebied is het Koude Oorlog, jullie zijn benieuwd
naar de dagelijkse gesprekken? Nou komt ie:
“Is er wat schat?”

Mochten jullie dus met het idee spelen om ooit in de ORT
commissie te gaan…ons advies: stop nu met je relatie voordat
het te laat is! Op de volgende pagina gaan we iets dieper op dit
onderwerp in. Columnist adje interim Sander Jansen gaat geheel
vrijblijvend dieper op deze mentale kwestie in.

*D
 e eerste melding bij de modepolitie gisteren om 17.07 uur
binnenkwam. Berry ‘vandaag geen pantalon jochie’ Witte kwam
aanlopen in een geruite campingbroek . Zo eentje waar je camping
badminton mee speelt. Daaronder had hij grote patta’s en wolle
skisokken aan die tot zijn lies kwamen.
*H
 et mannetje van Bianca, Stefan ‘Tecniflubber’ van Eijden
gisteren onverhoopt opbelde. Hij was zijn code voor zijn telefoon
vergeten nadat zijn vingerscanner het niet meer deed, meneer had
waarschijnlijk zijn vingertje bij Haddi achtergelaten. Hij belde dus
naar zijn vrouw om achter de code van ZIJN mobiel te komen. Deze
man vergeet de naam van zijn eigen dochter nog is.
*V
 anavond onze beroemde feestavond plaats zal vinden. De avond
staat geheel in het teken van IBIZA. Vanaf 20:30 barst het feest los
op Ibizabroek met onder andere een cocktailbar! Drive-in show
Partyfriend hebben we ingehuurd voor de muziek. Ze hebben in
de grootste clubs op Ibiza gedraait dus het ORT feest is weer een
stapje hogerop voor deze toppers.

* J eroen van Wede en Joep de Bruin gisteren bardienst hadden en
alvast zowel de binnen als buitenboxen maximaal getest hebben
voor de feestavond van vanavond. De Joris Voorn en Jeff Mills van
Randenbroek pompden keiharde beats met een mix van Yasser
Arafat en Orgri Ai-Champagne Open door de speakers.
* J erry Tuhusula de boel aan het bedoezelen is. Hij kocht een envelop
uit de loterij met een Turkse Lira, we waren er al snel achter dat dit
maar 1 persoon kon zijn en dat was Mr. All in Turkye.
*G
 isteren de ORT Dagblad Bingo is gevallen, Pimmie ‘luitenant ter
land ter zee en in de lucht’ Schijven stond om nul negenhonderd
voor de wedstrijdkeet en schreeuwde onder tromgeroffel van een
fanfarenkoor BINGO. Helaas waren wij nog niet aanwezig, dus Pim
legde het moment met zijn infaroodcamera vast. Het leek wel Albert
Stegoman die met een verborgen camera de confrontatie opzocht.
Bij deze Pimmie, van harte gefeliciteerd!!
*C
 alvin ‘love you smashcourt’ Bieckman naar eigen zeggen op
een zomerschool heeft gezeten om zijn gedrag te veranderen.
Dit heeft helaas niet geholpen, hij is na 2 weken weggestuurd bij
LTC Soestdijk.
*D
 arco de Paella van dinsdag wat minder vond, hij had liever Spaanse
hoeren gezien.....
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Sander Jansen over de term ROBEER!
Sander Jansen, adje interim columnist voor het ORT
Dagblad. Hij doet alles geheel vrijblijvend. Naast de D’s en
T’s-check schrijft hij nu dus ook een column. Hoe we hem
kunnen omschrijven? Schrijft gewoon vrij uit, lekker man!
Het ORT vergt veel van je lichaam, geest en relatie. Vooral je
relatie krijgt keiharde beuken te verwerken. Negen dagen
constant van huis zijn wordt door de meeste wederhelften
hetzelfde gezien als vreemdgaan met 350 deelnemers. En
die eenzaamheid doet gekke dingen met onze popjes die
het thuisfront bewaken. Zo komt onze, met pijpenkrullen
bedekte vriend Robert, iedere nacht thuis om vervolgens
naar een serenade van zijn vriendin Alzira te mogen
luisteren. Dat de afwezigheid van haar Robeer haar tot
waanzin drijft blijkt wel uit een aantal van de songteksten
die zij voor Robeer zingt.
Hieronder een aantal voorbeelden uit haar repertoire:

Nick & Simon – Rosanne (Robeer bootleg)
Oh Robeer, ik weet dat er heel veel mannen zijn
Ik denk aan een ander want jij doet mij pijn
Want jouw blote billen waarmee jij mij soms verblijdt
ben ik nu voor 9 dagen kwijt.
Jij kan je nog niet binden want jij bent nooit meer vrij.
Jij bent morgen bezet en ook vandaag.
Jij wilt nog geen kinderen maar dat hoeft ook niet van mij.
Ik gewoon die blote billen, het is al dat ik vraag.
Oh oh oh!

Ali B – Ik mis jullie nu al (Bier & Poep krullen Remix)
De dagen die kruipen, je krullen die ruiken
Naar bier en poep, het is nu echt genoeg
Zie je dan niet dat ik jou heel erg lief had
Maar nu niet meer, omdat jij niet meer bij mij bent

Feest DJ Ruud – Gas op die Lollie
(Nooit meer je tollie Rave)
Na na na, nooit meer je tollie
Want ik ga ga ga, nooit meer je tollie
Loop naar de maan maan maan, nooit meer je tollie
Het is niet meer aan aan aan, nooit meer je tollieeeeee

Whitney Houston – I have Nothing (Soon you’ll have nothing
mashup)
I’m going to lock all the doors
I don’t want to hurt anymore
Come in my arms if you can
My naked Playstation man
Keep walking away from me
Soon you’ll have nothing
Nothing
Nothing, damn I hate you (you-oo you-oo you)

