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ONE
WATCH  

O R T W E E T
@PascalTuhusula
Ondanks de verloren Bets en 
cocktails tegen Ooms was het 
toch een topavond! #nofilter

@Stijnmossink
Lekker avondje gehad. 
Salsa burgertje gegeten, 
topwedstrijden gezien en 
geniale IBIZA feestavond op 
Randenbroek! #nice #hippie 
#cocktail #ravenisleven  
#dansjes doen

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

Moorrrning!! Pffff, wat een dag, wat een 
avond, wat een nacht. De IBIZA PARTY 
NIGHT was geweldig, fantastisch en gewoon 
#awesome. Wat waren jullie heerlijk bezig 
op de dansvloer. Een kleine impressie van de 
feestavond is op de laatste pagina van dit 
dagblad te vinden.

De commissie (en waarschijnijk ook menig 
deelnemer) zal vandaag iets minder fit zijn. 
Met een zonnebrilletje op het heetgeblakende 
kopje, krijtstrepen onder de ogen en een paar 
ingedrukte zetpillen gaan we er toch weer een 
topdag van maken! De hangover is aanzienlijk. 
Eerst bespreken we in het kort de wedstrijden 
van gisteren. 

Na lang wachten was 
het gisteren tijd voor 
the return of the legend 
aka Ironman aka 
Spieren voor Spieren 
aka Fit zijn is een keuze 
aka Jeroen ‘coupe 
Vinexwijk’ van den Hoek. Hoekie is zo’n jongen 
die iedereen wel kent uit z’n eigen middelbare 

school periode. Altijd 10 minuten voor tijd 
aanwezig bij de les, helemaal vooraan de klas 
zitten vlakbij de tafel van de docent, zijn huiswerk 
netjes gemaakt, bij een vraag als eerste z’n hand 

opsteken en na iedere 
repetitie zeggen dat 
het slecht ging om 
vervolgens nooit lager 
dan een 9 te halen….
pfff! Niet verwonderlijk 
dat hij z’n carrière 
heeft voortgezet als 

cijferkneus en onder-knuppel van Martin ‘mag 
het een nulletje meer zijn’ Bauman.

IBIZA PARTY NIGHT
HOT, GEWELDIG EN CRAZY

‘‘Jeroen, coupe Vinexwijk,  
van den Hoek zette zijn 

carrière voort als cijferkneus 
en onderknuppel’’

Vandaag staan de halve  
finales op het programma. 
Wie o Wie bereikt de finale en 
gaat geschiedenis schrijven.

13:30
Julia Tuhusula & Ydo Bruinsma
                     -
Timion Meijs & Laura Meijs

16:30
Cheyenne ‘Bar’Crucq  
& Sandra Helmoes
      -
Sisters Ironman

https://twitter.com/openrandenbroek
https://www.facebook.com/OpenRandenbroekToernooi
https://instagram.com/openrandenbroektoernooi/
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“Bootvluchtelingen draaien de boot weer om bij het zien van dit Ludica jasje’’

De afgelopen jaren heeft hij zijn vleugels 
uitgeslagen en was hij 3 jaar actief als Chief 
Operational Officer of Math and High 
Performance Delivery in het dorpje LA.  
In die tijd heeft hij ongeveer de helft 
van de totale Braziliaanse koffie import 
geconsumeerd. Iedere ochtend stond zijn 
Latte Macchiato met een vleugje sojamelk al 
te pruttelen bij de plaatselijke koffiebar. Na 
3,5 uur likken aan z’n koffie besloot meneer 
rustig in z’n cabrio naar South Beach te rijden 
om ff lekker te pompen. Dat moet ook wel 
want onze Wereldkampioen Rekenen 2009 
gaat met z’n service meer door z’n knieën 
dan een squatende woestrijnrat. 

Maar hij is dus terug in Nederland en laat  
er geen gras over groeien. @Hoekie84 kocht 
binnen 20 uur een huis, auto en een nieuwe 
vriendin, reorganiseerde meanwhile de bar 
van sociëteit ALTA en startte gelijk  met 
een nieuwe baan. Binnen het hoofdkantoor 
van Nike trekt hij tegenwoordig de (spring)
touwtjes even aan. Thuis worden de 
kettlebells uitgedeeld door vrouwtje Nico 
’yolo’ Thyssen.

De koersverandering legt onze boekhouder 
geen windeieren, want met een actuele 
rating van 1,4 en een titel bij ALTA op zak 

maakt hij statistisch gezien de grootste kans 
op het behalen van alweer een titel op zijn 
clubbie. We love you Hoekie!! Om 19.00 uur 
mocht de man met Randenbroekse roots de 

hoge verwachtingen waar gaan maken. De 
nummer 1 geplaatst in de HE2 nam het op 
tegen Michiel Harmsen. 

Deze penningmeester uit het bestuur van het 
studentikozecluppie in Enschede, Ludica, is 
afgekickt van zijn Tulip-verslaving. Hij doet 
sinds jaren weer is mee aan het leukste 
toernooi van de regio. Bij Ludica draagt het 
bestuur van die in de zonnebrandcreme 
geweekte jasjes met een kleur die geel voor 
moet stellen. De jasjes hebber meer iets 
weg van de tovernaarskledij van de afdeling 
Huffelpuf uit de film Harry Potter. Mijn 
inspiratiebron James W. zal zeggen: ‘Als 

bootvluchtelingen  dit jasje zien, draaien 
ze de boot weer om. Oorlog is misschien 
heel erg, maar deze jasjes zijn nog erger.” 
Met zo’n te gek tukkers geel jasje ben je een 
wandelend AMBER Alert.
De baltovenaar deed zijn best maar kon het 
niet bolwerken tegen Hoekie en ging met  
6-7 6-7 de vluchtelingenboot in.

Het contrast kan haast niet groter zijn dan 
dit affiche. Het ene duo mag van God niet 
op zondag tennissen en het andere duo 
doet alles wat God verboden heeft zodat 
ze niet op zondag kunnen tennissen. We 
hebben het hier natuurlijk over Gerard 
Joling & Matthijs von Bridges tegen Eelco 
& Sjordy van ’t Kamp. Bij Sjordy zat de schrik 
er voor de wedstrijd al aardig in. Sjeezus joh, 
dieuhh gastuh speluh al samuh in duh drie 
toenuh Eelco nog in duh luiahs zat. En dat 

verschil was ook zichtbaar in de wedstrijd, Joling & Von Bridges 
verloren de partij namelijk met 6-3 6-3. Joling en Von Bridges 
namen na de wedstrijd een kopje thee en gingen snel op hun 
e-bike richting huis, de gebroeders van het kamp namen een 
nakkie en gingen turboooo doen op de dansvloeah. Joling 
stuurde ons nog wel een foto vanuit zijn sauna met de volgende 
tekst: Erg in mijn nopjes met het verlies, twee duimpjes in de 
hete kolen, hup hup!! Van ORT Commissielid naar geen finale 
halen op het ORT, het zit eigenlijk zo dicht bij elkaar. Samen 
met Matthijs aan zijn zijde hebben ze dit obstakel niet kunnen 
overBruggen. Geen brug leek te ver voor deze mannen. 

Catering zaterdag 27 juni

Dagelijkse wisselende snacks
Broodje hamburger   € 2,00
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



*  Stefan ‘het 3e kind’ van Eijden elke dag na Bianca belt om te zeiken 
over de over hem geschreven Wist u datjes. Nu sta je er alweer in!

*  Michiel en Mariska Nieuwenhuizen elke dag rond 16.00 uur langs de 
keet komen om inspeelballen te vragen. Ze spelen in de categorie 
7 maar willen graag een uurtje of 2 sparren voor de wedstrijd.  
Alle slagen worden doorgenomen, de piepjestest wordt gelopen  
en ten slotte doen ze nog even een paar rek en strek oefeningen. 

*  Bianca gisterenmiddag aangaf dat ze die avond dronken gingen 
worden. En dat gebeurde ook..haha!

*  Wij het cocktailduo Marieke H2O en Dani van Keken willen bedanken 
voor het klaarmaken en serveren van de cocktails! Bedankt tijgahs!

*  De headmaster van de verenigingsleraren, Frankie Fraaijenhoven, 
het park op kwam lopen en Robert Nieuwland begroette met: 
‘Hoi Robeer’. Fijn dat het dagblad ook in de hogere sferen  
wordt geinhaleerd. 

*  Campingtennisser Ingmar ‘Zanger Rinus’ van Dongen gisteren weer 
zijn naam eer aan deed. Met een verscheurd adidas shirtje, een 

met aldi blikbier bevlekt broekje en kampslippertjes kwam hij op 
zijn scootah het park oprijden. Wijffie Romana kwam er sjokkend 
achteraan gelopen. 

*  De ballenkinderen voor de finaledag gisteren 2 uur getraind hebben 
onder de bezielende leiding van dolfijnentrainer en wedstrijdleider 
Robbert van de Hoef. De ballenkinderen gaan zondag hun 
opwachting maken tijdens de DE2 en HE2 finale. Deze staan 
gepland om 14.30 uur en 16.15 uur. Wees erbij!

OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 2015

Column van Robbert van de Hoef

Vandaag geen column van 
Robert Nieuwland maar 
wedstrijdleider Robbert 
‘Boefie’ van de Hoef laat zijn 
licht op het toernooi schijnen. 
Geen grappen en grollen dit 
keer maar een stuk met een 
serieuze noot.

Van de wedstreidleider

Het toernooi is inmiddels al in het finaleweekend aangekomen en 
als wedstrijdleider ben ik zeer tevreden over het verloop van de 
wedstrijden tot nu toe. Weinig discussies, nagenoeg geen gevloek 
en weinig uitloop van partijen. Zelfs de gevreesde DD7 17+ 
partijen gaan dit jaar als een speer. Mede dankzij jullie kunnen alle 

wedstrijden er snel op en hebben wij als commissie meer zuivere 
biertijd. Bedankt ladies! 
Het enige wat dit jaar niet echt mee zit is het weer. Zo nu en dan 
hangen er wat donkere wolken boven ons mooie park die de 
plantjes behoorlijk wat water geven. Veel toernooicommissies 
beginnen al te zweten als ze op buienradar een bui boven de 
Noordzee zien hangen, wij niet hoor. Laat maar komen die regen. 

Wij hebben de beste banen van Nederland! WE LOVE YOU 
SMASHCOURT, WE DO! 

Naast mijn kijk naar wedstrijden als wedstrijdleider, zet ik zo nu 
en dan mijn trainersbril op. Laat ik eerst even duidelijk maken dat 
ik voor iedere tennisspeler/speelster respect heb, ongeacht het 
niveau, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur,  afkomst en voor welke 
voetbalclub je ook bent.

Wat opvalt is dat de categorieën 6 en 7 technisch behoorlijk 
goed geschoold zijn. Zet de gebroeders Schuurman tegenover 
een mix van de enkelhandige backhand van Laurens Ekelschot, 
het voetenwerk van Carlo ‘tankie’ Schijven, de forehandgreep 
van Sander de Kleuver, de service van aka.Jay Titaley en de 
Schuurmannetjes zullen als winnaars van de baan stappen. Even 
voor de duidelijkheid; de gebroeders Schuurman zijn 7 en de 
andere heren hebben een 4 op hun pasje. Helaas is techniek niet 
alles. Het verschil is dat de heren met speelsterkte 4 al op vijfjarige 
leeftijd zijn begonnen met tennissen en de spelers/speelsters in 
categorie 7 te weinig wedstrijdervaring hebben. Het gevolg is veel 
wedstrijdspanning, niet meer denken aan de tips van QuiRinus 
en dus puffen, zweten en zwoegen in de 7 (Overigens zijn dit de 
partijen waar ik het meest van geniet, als er maar strijd is). 

Wat ik in de categorieën 6/7 ten opzichte van de hogere categorieën 
juist wel zie is plezier. Spelers/speelsters in de 2/3/4 hoor je veel 
sneller klagen, slaan ballen het park uit en er kan vaak geen lachje 
van af. Man-man-man(Ingmar ‘Rob Geus’ van Dongen), wéér die 
lijn, sjonge-jonge en genoeg andere termen komen voorbij in deze 
categorieën. Als je dat vergelijkt met; mooie bal, goed gelopen en 
mooi gespeeld dan kun je concluderen dat de categorie 7 meer 
plezier heeft. Uitzondering in de categorie 6 is onze Franse vriend 
Florent Richard. Geregeld hoor ik zijn Franse scheldwoord ‘putain’ 
over het park galmen. Zoek zelf maar op wat het betekent.

Ik kan over iedere categorie wel een boek schrijven maar dat zal 
onze hoofdredacteur Ooms niet waarderen. Daarom leg ik voor 
nu even mijn pen neer en rest mij te zeggen; succes met jullie 
wedstrijden de komende dagen en houdt het lekker sportief. Jullie 
zijn op de goede weg! 
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Sfeerimpressie IBIZA Party Night
Wat was het genieten gisteren! Ruim 180 man dansde de vloer er uit, schuurden broeken kapot als  
een schuurmachine van de Karwei en de cocktails van Marieke en Dani gingen als warme broodje over  
de toonbank. Hieronder een sfeerimpressie van deze geweldige avond! Meer foto’s kunt u vinden op 
onze facebook pagina/www.openrandenbroek.nl.

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


