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WATCH  

O R T W E E T
Het social hoekje van het 
dagblad. De social media 
kanalen houden u op de 
hoogte van nieuwtjes, 
dagbladen, schema’s en foto’s. 
Like en volg ons om niks te 
missen! Alles is ook te vinden 
op onze nieuwe website:  
www.openrandenbroek.nl

Twitter, Facebook en Instagram 
mee tijdens het toernooi  
met #ORT2016. De leukste 
berichten per dag zullen in  
het dagblad te vinden zijn.  
Tip: Woordgrappen scoren 
goed bij de hoofdredacteur. 

35 JAAR, niets meer dan HULDE! Week 26 is weer 
aangebroken, maar dit jaar is het niet zomaar een 
weekje 26 in 2016. Nee, het Open Randenbroek 
Toernooi bestaat 35 jaar! Verassend of niet maar 
dat is dan ook gelijk ons thema van dit jaar. 
Terugkijken op 35 schitterende jaren ORT en 
er dit jaar een groot feest van maken, You are 
invited to join us!

Wij als commissie zijn even de geschiedenis 
boeken ingedoken en hebben menig ORT-
zolder geïnspecteerd op tastbare spullen met 
het ORT-DNA. Ruim 20 verschillende ORT-shirts 
passeerden de revue. 
Waar de een ze nog 
netjes had opgestapeld 
in de kast, gebruikt de 
ander ze als stofdoek, 
badmat of pantalon. 
Dit jaar hebben we dan 
ook geen ‘normale’ 
promovideo. We 
hebben een lustrumlied gemaakt, ingezongen 
in een echte muziekstudio en menig oud-
commissielid heeft zijn steentje bijgedragen 

aan de promovideo. De video is te zien op 
onze website www.openrandenbroek.nl, de 
facebookpagina en het youtube-kanaal. Herken 
jij nog een paar oud-commissieleden? Sinds 
deze week is het nummer te verkrijgen bij de 
Free Record Shop en we verwachten binnenkort 
een plekje in de hitparade en de top40. Zanger 
Rinus heeft in ieder geval al geïnformeerd 
naar de mogelijkheden tot een samenwerking.  
De songtekst van het nummer is achteraan 
het dagblad te vinden. Het lustrumnummer 
moet er ingeramd worden, we gaan er dan ook 
vanuit dat iedereen het nummer uit volle borst 

kan meezingen tijdens 
de feestavond. 304 
spelers hebben zich 
ingeschreven voor het 
toernooi, wat dit jaar 
voor het eerst volgens 
actuele rating gespeeld 
gaat worden. Het wordt 
weer een fantastische 

week met mooie wedstrijden, geen Nederlands 
elftal, heerlijke activiteiten, Kony van de Tieft en 
een hoop gezelligheid. Allez kiki!

VAN HARTE WELKOM
WIJ BESTAAN 35 JAAR!

‘‘Terugkijken op 35 
schitterende jaren ORT  
en er dit jaar een groot 

feest van maken,  
You are invited to join’’ 

De openingsavond staat 
geheel in het teken van  
het 35-jarig jubileum!  
Een galadiner inclusief een 
veiling voor het goede doel.

18:30 Welkom op het 
schitterende park van 
LTV Randenbroek geheel 
omgetoverd tot een restaurant 
voor de echte fijnproever.

Vanaf 19:00
Start diner. De veiling vindt 
plaats tijdens de gangen.

De opbrengst gaat naar het 
goede doel, Stichting Fitkids!
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“De rode loper ligt voor u uit, op de wanden en muren zijn  
ORT-fossielen te vinden wat inmiddels tot kunst verheven is ’’

Thema
Vijfendertig jaar, dat is wel wat hè?! Dat 
moest dan ook wel het thema van dit jaar 
worden. We konden het niet ongehoord 
voorbij laten gaan. 

Terugkijkend op de 35 jaar  zijn er 
ontzettend veel dingen veranderd. Ruim 
100  verschillende commissieleden hebben 
ooit de eer gehad om plaats te nemen 
in de ORT-commissie. De namen van 
deze tijgers zullen de komende dagen 
nog wel vaker terugkomen op het park. 
De geschiedenisboeken zijn uit de kast 
gehaald, oude foto’s van het filmrolletje 
getoverd en historische dagbladen uit de 
verloren tennissok van Gerard gevist. Het 
dagblad zal zo nu en dan terugblikken naar 
de tijd van weleer, de tijd dat alles beter 
was, dat er nog gravel lag, dat de zon nog 
scheen en dat het Nederlands elftal nog op 
een groot toernooi aanwezig was. 

Het park is tot in de puntjes toe omgetoverd 
tot een heus chique galaresort. De rode 
loper ligt voor u uit, op de wanden en muren 
zijn ORT-fossielen te vinden wat inmiddels 

tot kunst verheven is. Please don’t touch or 
use flash cameras.

De banen hebben we dit jaar een keer 
niet vernoemd. Dit laten we over aan de 
deelnemers, jullie mogen zelf de banen een 
naampje geven. Noem hem Kees, Erdogan, 
Zlatan, Will Grigg, Robert Nieuwland, Sabia 
of Sylvana. Kijk maar wat je doet! Vanavond 
tijdens de opening is Randenbroek 
omgetoverd tot een chique restaurant voor 
de echte fijnproever. Restaurant Bij Bart 
verzorgt een 3-gangen galadiner. Daarnaast 
is er een veilig voor het goede doel, Stichting 
Fitkids. Stichting Fitkids is een fitness- en 
oefenprogramma opgezet voor kinderen 
van zes tot achttien jaar met een chronische 
ziekte, beperking of langdurige aandoening.   
Meer informatie daarover vindt u onder het 
kopje activiteiten. 

Bedankjes
Vrijwilligers, lieve onbaatzuchtige mensen 
die graag hun steentje bijdragen, onze 
commissie is er dol op! Daarom hierbij even 
een speciaal bedankje aan hen die veel 
doen maar niet iedereen ziet. Met het risico 

dat we iemand vergeten willen in ieder 
geval al een aantal mensen bedanken.

Wij hebben tijdens de competitie al mogen 
voorproeven. En och och, wat lekker zeg. Ik 
heb het hier natuurlijk over onze Jerry die 
samen met José weer de lekkerste droogjes 
voor u gaat verzorgen. Wij zeggen Hey Jer, 
bedankt hè, vriend! En Joos, topper, ik zie je 
op de feestavond ;-). Jerry en José gaan weer 
heerlijke maaltijden, broodjes en snacks 
voor u verzorgen. Als u het terras oploopt 
is het restaurant dit jaar ook echt niet meer 
te missen. De tent is inmiddels een paleis 
van 120 vierkante meter geworden waar u 
dagelijks terecht kan voor wat lekkers!

Wie is er niet door hem op de gevoelige 
plaat gelegd? Ook dit jaar hebben wij Bert 
Vrugteveen bereid gevonden om weer wat 
klikkerdeklak met z’n fotocamera te doen. Zie 
je Bertje lopen, lach dan even lief naar hem! 
Deze op en top vrijwilliger maakt inmiddels 
ook zo’n 35 jaar foto’s voor het ORT. Ook de 
barcommissie en barmedewerkers van deze 
week, alvast bedankt!

Sponsoren
De economie trekt aan, de wind staat in de zeilen, het glas is 
halfvol, de gifbeker is leeg, alle seinen staan op groen en dat 
merken we direct. Want het aantal sponsoren is dit jaar niet aan 
te slepen. Uiteindelijk hebben we eind februari al een sponsor 
stop moeten inlassen omdat we de workload qua opstellen van 
nieuwe contracten simpelweg niet meer aan konden. Dus voor alle 
geïnteresseerde sponsoren die nog wachten op een reactie, sorry! 
De organisaties die wel het geluk hadden door de strenge selectie 
te komen zullen we uiteraard even aan u voorstellen

Chasin
Ben je hip en happening en wil je wat met je leven, ga dan eens 
langs bij deze fashion shop. Aan de Riddergang 10 in Amersfoort 
bouwt mooi boy Hidde Bauman hard aan de weg. Voor het tweede 
achtereenvolgende jaar kunnen wij flaneren in echte Chasin polo’s 
en vesten!

Pon Dealer
Als alle auto’s van dit mooie bedrijf net zo betrouwbaar zijn als deze 
sponsoring dan komt het wel goed. We hebben het even voor u 
opgezocht, maar Pon begon met sponsoren van het ORT toen Erik 
van de Water nog uitsmijter was bij de Karsseboom en Happeke 
Schoordijk nog als achtergrondzangeres van Luv haar centjes bij 
elkaar verdiende. Wat ons betreft gaan we nog even door, we gaan 
lekker, okay vriend! 

Nexxt Lightning
Deze mannen komen uit het gigantische netwerk van onze CIO 
Webmaster Intelligence alias Sander Jansen. Sandro heeft er 
eigenlijk geen kracht meer voor, maar zelfs met een energielevel 
van -3 kon hij met al zijn competenties deze sponsor vorig jaar naar 
binnen hengelen. En dat beviel zo goed dat onze oosterburen dit 
jaar weer een aantal lichte biertjes komen drinken en proosten op 
deze samenwerking…bedankt!

Hoekschoeman Makelaars
Uit alle inzendingen is na langdurig topoverleg besloten om één 
nieuwe naam toe te voegen aan ons illustere rijtje sponsoren. Nu 
huizen met gemiddeld 86% boven de vraagprijs sneller worden 
verkocht dan Luitenant Pimmie Schijven een baan sleept is het niet 
geheel toevallig een makelaar! Maar wat voor één! In de dagbladen 
van zondag t/m zondag vindt u dagelijks het Huis van de dag. Dus 
bent u nog op zoek naar een mooi stulpje, paleisje of flatgebouw? 
Houd het dagblad of gewoon de makelaar in de gaten, er zit vast 
wel wat tussen. 

Reservelijst
Zoals gezegd hebben we een hoop kandidaten helaas dit jaar 
de deur moeten wijzen. Graag willen we nog wel even speciale 
dank uitspreken voor de vasthoudendheid van: Henk’s Hollandse 
Gebakskraam, Goudvissen Paradijs Soest, Driewieler specialist 
Karelsen, Krokodillen Leren Tassies uit Beverwijk en het Chinese 
eethuis Ting Long Beu Sjof Teu. Wellicht maken jullie volgend jaar 
weer kans!



OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 2016

“Met het winnen van de HE3 heeft hij zijn assessment volbracht’’

Schema’s
Sinds dit jaar zijn we een actueel  ratingtoernooi. 
Wederom een stukje vernieuwing bij het 
toernooi, meegaan met de actualiteit. 
Actueel zult u denken, daar zit ik helemaal niet 
op te wachten: ‘ik wil niet actueel zijn en houd 
ook niet van nieuwe dingen’. Nou, daarom 
zijn we er ook mee begonnen. Het niveau 
ligt dichter bij elkaar en wedstrijden zullen 
nu nog spannender worden. De verwachting 
is ook dat de competitie en elk toernooi 
binnenkort op actuele rating gespeeld gaat 
worden. Over een aantal jaar zal iedereen het 
hebben over: ‘Hoeveel sta je actueel?’ De 
inschrijvingsprocedure was voor veel mensen 
en commissieleden een geheime code die 
niet te kraken viel. Nieuwe dingen gaan 
gepaard met wat opstartproblemen, maar 
dat loopt wel los de komende tijd. 

Dan de inschrijvingen, 304 mensen hebben de 
moeite genomen om zich in te schrijven voor 
hèt tennistoernooi van de regio Amersfoort. 
De categorieën 6, 7 en 8 (dit noemen we 
tegenwoordig D, E & F) zitten weer tot de 
nok toe vol. Met het actuele ratingsysteem 
beloven dit echt ‘très bizar’ spannende 
schema’s te worden. We kijken er nu al  
naar uit.

Dan nog een sidenote. De 15 omliggende 
tennisverenigingen in Amersfoort vonden 
het wel tijd om de clubkampioenschappen 
in week 26 te organiseren. Echt top, doe dat 

volgend jaar lekker voor de competitie, dan 
presteren jullie misschien wat beter! Dan de 
spelers die gravel in Huttekütteveen, Hillie en 
Utreggg verkiezen boven onze fantastische 
en optimaal onderhouden smashcourtbanen. 
Gravel is verleden tijd mensen, besef dat 
nou eens. Gravel is niet meer the next 
level, smashcourt is hoe het hoort en wel in 
Amersfoort-Noord! Kijk naar Roland Garros 
het afgelopen jaar, wat een treurnis was dat! 
Met gemiddeld 3 buitenlandse toeschouwers 
op het park, 6,5 stokbrood op de tribune en 
om de 5 minuten een regenonderbreking was 
het niet om aan te zien. Ook daar ligt volgend 
jaar smashcourt! Maar goed, mijn azijnfles is 
leeg, we gaan verder met wat positivisme. 

Commissie
Jeetje jeetje, er is weer een hoop veranderd in 
de commissie. Maar liefst drie man sterk heeft 
ons verlaten. En niet de minste, wij zeggen 
hoihoi doeidoei seeyou tegen Raymond, Sam 
en Ingmar. We gaan jullie missen boys! Maar 
ieder nadeel heb z’n voordeel. Waar de een 
gaat komt de ander. En dus verwelkomen 
wij twee verse tijgers in de commissie. We 
stellen aan u voor, Yorin van Keken en Ingmar  
van Dongen.

Weer een Van Keken telg. Wat moet die familie 
nou zonder het ORT? Nieuwste aanwinst 
Yorin gaat zich bezighouden met alle side-
events van het ORT, want die zijn er dit jaar 
weer in grote getale. Hij is dagelijks werkzaam 

bij LifeCity dus uw vragen met betrekking 
tot sporten, voeding of gezondheid kunt u 
aan deze jonge adonis stellen. En door… 
Nog meer jong spul in de vorm van Ingmar 
‘DingDong’ van Dongen. Met het behalen van 
de titel in de HE3 op het ORT 2015 heeft zijn 
eind-assessment volbracht en heeft hij zichzelf 
toegang verschaft tot de ORT Commissie. 

DingDong gaat zich bezighouden met de 
centen, cashflows, overnames en een stukje 
risk mangement. Daarnaast bemoeit de oud-
stagiair van Intersport zich ook nadrukkelijk 
met de sponsoring en de Vrienden van het 
ORT. Er zijn hooggespannen verwachtingen 
van deze jongen.

Ik wens degene die dit stukje volgend jaar 
mag schrijven veel succes want dan heb je 
aan 1 dagblad niet genoeg. Maar liefst 40 
jaar ORT ervaring neemt na dit jaar afscheid. 
Passie, Robeer, Happeke en Sandroe zeggen 
bye bye. 

Activiteiten
We starten vanavond met een galadiner wat geheel in het teken staat 
van het 35-jarig jubileum. Restaurant Bij Bart verzorgt deze avond 
een 3-gangen Galadiner. Randenbroek wordt omgetoverd tot een 
restaurant voor de echte fijnproever. Tijdens de gangen worden 
er exclusieve prijzen geveild voor het goede doel. Het goede doel 
van dit jaar is Stichting Fitkids. Stichting Fitkids is een fitness- en 
oefenprogramma opgezet voor kinderen van zes tot achttien jaar 
met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening.  
Dus neem voldoende flappen mee, de Fitkids hebben jullie nodig! 
De stoelen voor het diner zijn al vergeven maar u bent nog van 
harte welkom voor de veiling. En niet de minste prijzen gaan er 
geveild worden. Een Weekend Cabrio rijden, 2 VIP kaarten AFAS 
Tennis Classics, Tennisclinic Jacco Elting, 2 kaarten Ajax wedstrijd + 
parkeerkaart, Clinic beachtennis voor 4 personen, van Nederlands 
beste beachtennisser en 2 VIP kaarten zaterdag voor het ABN AMRO 
WTT zijn enkele prijzen die geveild gaan worden! Zorg er dus gewoon 
dat je er bij bent! De veiling zal tussen de gangen door plaatsvinden 
en zal starten rond de klok van 19.30 uur.

Begin de week goed met een goede work-out Maandagavond 
27 juni wordt er een bootcamp georganiseerd in samenwerking 
met sportschool LifeCity. Onder leiding van een sportinstructeur 
wordt er in de buitenlucht gewerkt aan conditie, verbranding 
en spierversteviging. De basis bestaat uit intervaltraining en 
krachtoefeningen voor het hele lichaam. De work-out is geschikt voor 

mannen en vrouwen van alle fitnessniveaus. Inschrijven kan je doen via 
de website of vraag het even aan de wedstrijdleiding.

Na het succes van voorgaande jaren geven we de Ladiesnight dit jaar 
uiteraard een vervolg. Woensdag 29 juni is de dag dat jullie duifjes je 
weer helemaal in de watten kunnen laten leggen.  Welke dame wil dat 
niet? Alle dames zijn welkom vanaf 19.00 uur in ons clubhuis voor een 
echte Ladies Night. Voor degene die het vergeten zijn of het vorig jaar 
helaas gemist hebben, onder andere deze toppers zullen u weer op 
en top vrouw laten voelen: 
•  La Vie en Roos, de ster onder de schoonheidsspecialistes.
•   MooiZo Beauty&Hair, de professionals op het gebied van 

wimpers, nagels en haar.
•   Image Completo, voor de meest trendy kleding, hippe sieraden, 

kekke tassen en te gekke accessoires.
•   Theo Polman, de koning onder de hippe kleden.

35 JAAR ORT PARTY!
Vrijdag 1 juli, het begin van de zomermaand en dat moet natuurlijk 
gevierd worden! In ORT termen hebben we het hier natuurlijk over de 
FEESTAVOND! Een jaarlijks hoogtepunt waar je gewoon bij moet zijn. 
Trek je galakostuum aan of blijf lekker jezelf. Kijk maar ff wat je doet! 
Vanaf 21.00 uur wordt de muziek verzorgd door Tendance en hebben 
we wederom een cocktailbar met twee barvrouwen waar je U tegen 
zegt. Hier wil je bij zijn mensen, dit wil je echt niet missen!
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Voorzitter Robbert spreekt
Welkom bij de jubileumeditie van het 
Open Randenbroek Toernooi (ORT). We 
bestaan dit jaar 35 jaar en dat betekent 
FEEST. Tijdens de week kun je weer 
genieten van veel mooie wedstrijden, 
leuke activiteiten en gezelligheid op ons 
mooi aangeklede park. Met het thema 
Gala gaat dat helemaal goed komen.

Terug naar vorig jaar. Het was zaterdag 20 
juni 2015, de blinddoek werd om mijn hoofd gebonden en samen 
met zeven andere geblinddoekte commissieleden werden we naar 
de parkeerplaats van de club begeleid. We hadden geen idee wat 
ons te wachten stond… Totdat we de bekende stemmen van onze 
gatenvuller Robert Nieuwland en CEO Pascal Tuhusula hoorde: 
”Beste ORT-ers, dit is het begin van jullie nieuwe tijdperk. Vanaf nu 
zullen jullie het moeten doen. Die eerste woorden hebben heel wat 
los gemaakt in de commissie. 

We kregen de opdracht om een menselijke ketting te vormen en 
geblinddoekt vanaf de parkeerplaats binnen vijf minuten naar 
de klok op het park te lopen. Onderweg kwamen we een aantal 
obstakels tegen maar we waren ruim op tijd bij de klok. De Nexxt 
Generation was born! 

In onderling overleg werd ik verkozen als nieuwe voorzitter. Het 
afgelopen jaar heb ik een internship bij Pascal gevolgd om alle fijne 
kneepjes van het voorzitterschap te leren. Na vele uren studeren, 
examens maken en mijn scriptie verdedigen kan ik vertellen dat ik er 
helemaal klaar voor ben. In Erik van de Water heb ik een geweldige 
compagnon gevonden en samen met de rest van de ‘NexxtGen’ 
gaan wij het toernooi voortzetten. 

We gaan er samen met alle deelnemers, toeschouwers  en vrijwilligers 
een onvergetelijke week van maken. Niet alleen om het jubileum te 
vieren maar ook om de aftredende commissieleden (Pascal, Robert, 
Sander en Hanneke) een geweldig  afscheid te geven. 

Beachtennis 10 juli 
Dan even de aandacht voor het volgende. Op 10 juli aanstaande 
vindt alweer de 2e editie van het J.Ruitenbeek Beach Open 
Beachtennistoernooi plaats. Wegens het succes van vorig jaar 
worden er dit jaar 2 extra velden aangelegd waardoor er nu op 6 
velden gebeachtennist kan worden. Het vindt dit jaar plaats op de 
parkeerplaats van LTV Randenbroek. Beleef deze mooie sport, zoek 
een koppelmaat en schrijf je in! Meer informatie is te vinden op www.
stichtingbeachsports.nl. Inschrijven doe je via toernooi.nl.

Vrienden van het ORT
Het blijft toch erg mooi, mensen die het ORT zo’n hart warm 
toedragen dat ze hier € 50,- voor over hebben. Inmiddels zes jaar 
geleden gestart en van deze opbrengsten hebben we bijvoorbeeld 
een nieuwe printer maar ook een partytent (die waaien nogal eens 
weg) kunnen kopen. Dit geld gebruiken we ook voor de diverse 
activiteiten die we organiseren en om het park mooi aan te kleden in 
de stijl van het thema. Ook dit jaar prijken er weer meer dan 40 namen 
op het VVORT bord, super bedankt daarvoor! Je kunt ze herkennen 
aan de dit jaar weer speciaal ontwikkelde VVORT-polsbandjes. Het 

zijn helden voor ons!
Ook jij kunt je nog de hele week aanmelden als Vriend van het ORT, 
in ruil daarvoor krijg je een:
• een geheel verzorgde sponsorlunch op de finaledag
• u bepaalt als Vriend waar het opgehaalde geld naartoe gaat
•  een eervolle vermelding op het bord Vrienden van het ORT, dat de 

gehele week op het park zal staan.
• een uniek Vriend van het ORT 2016 polsbandje!
 
Mocht je nog geen Vriend van het ORT zijn, trek dan even één van 
de commissieleden aan zijn/haar oorlel! Meer informatie is te vinden 
op onze nieuwe website, www.openrandenbroek.nl. 

*  We dit jaar een verbouwing hebben gehad bij Randenbroek. De 
wedstrijdleiding (commissie niet natuurlijk) zit voortaan in het 
nieuwe gedeelte op het terras. Zo krijgen we nog meer interactie 
met de deelnemers, toeschouwers en media. Zo kunt u nog meer 
vragen stellen aan de planning of de wedstrijd wederom verzet kan 
worden. En zo hoeven wij niet steeds de trap op om bier te halen!

*  De oude wedstrijdkeet verkocht is voor een appel en een ei. Na 
intensieve onderhandelingen tussen diverse vastgoedinvesteerders 
heeft de heer Peter C. aan het langste eind getrokken. Hij is van plan 
om het stulpje nieuw leven in te blazen op Rottumeroog. 

*  We dit jaar een actueel ratingtoernooi zijn geworden. Wat dat is? 
We hebben geen flauw idee, vraag dat maar even aan de planning. 

*  Commissielid Hanneke zichzelf een nieuwe bijnaam heeft gegeven 
omdat ze zoveel hapt op menig grapje. #Happeke is dan ook haar 
bijnaam voor deze week:)

*  We dit jaar voor het laatst mogen genieten van VIER 
commissieleden. Pascal, Hanneke, Robert & Sander nemen na 
dit jaar afscheid van het ORT. Ruim 40 jaar ORT-ervaring gaat 
vertrekken, geef ze daarom nog even een dikke knuffel als je 
ze tegenkomt op het park! Tijdens de week zullen ze in het 
dagblad terugkomen waar ze hun verhaal doen. Tot die tijd,  
niet getreurd!

*  ANNOUNCEMENT: Het dagblad van maandag 27 juni zal geschreven 
worden door de drie dames uit de commissie. De boys zijn namelijk 
een dag met verlof. Het wordt een ladiesday met veel roze, glitters 
en glamours. De meest recente tennisroddels, de DO’s en DONT’s 
van de gekste tenniskostuumpjes en de tennismodepolitie komen 
ten sprake in dit nu al legendarische dagblad. 
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Couplet 1
Het is weer zover
De ORT week komt er aan
Waar je tennist, met passie en plezier
Als je er nog nooit geweest bent
Wordt dat nu de hoogste tijd
Twijfel niet, je krijgt echt geen spijt

Refrein
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee

We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!

Couplet 2
Een escort naar de baan
En slepen elke keer
Ook al is het, heel slecht weer
Je zult dan zien,
dat wij er voor je zijn
Ons team bier en zonneschijn

Refrein
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee

We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!

Couplet 3
Al 35 jaar
Staan we voor je klaar
Zelfs na het feest
Misschien een beetje gaar
Wow wow wow wow ORT
Schrijf je in en speel met ons mee
Een ervaring, dat je niet snel vergeet

Refrein 2x
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee
We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!
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Songtekst 
35 jaar ORT 

Lustrumlied


