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Open Randenbroek Toernooi

ALOHAAAA PEOPLE
WELCOME TO HAWAII!!

ONE
WATCH

De openingsavond staat
in het teken van een BBQ
en gezelligheid! Met een
overheerlijke ‘Luau’ BBQ
en een drankje openen we
traditioneel het toernooi.
18:30 Welkom op het
schitterende park van
LTV Randenbroek geheel
omgetoverd en waar u zich
waant in Hawaiiaanse sferen.
Vanaf 19:00
Start BBQ en the big beerponggame op baan 1 en 2. Toegang
voor iedereen, join the party!

ORTWEET
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
#ORT2017. De leukste berichten
per dag zullen in het dagblad te
vinden zijn. Tip: Woordgrappen
en een ananas doet het goed bij
de hoofdredacteur.

Aloha! Het is weer tijd voor het leukste toernooi
van het jaar! Het Open Randenbroek Toernooi
is al jaren een begrip waar je niet omheen kunt.
Niet alleen in regio Amersfoort, maar zelfs
midden in de Noordelijke Stille Oceaan heeft
iedereen ervan horen zeggen. Vorig jaar is er
teruggeblikt op 35 fantastische jaren ORT en dit
jaar zal het thema ‘Hawaii’ de boventoon gaan
voeren om ook onze Hawaiiaanse vrienden
welkom te heten. Hierbij kunnen natuurlijk de
cocktails, ananassen, fleurige overhemden,
rieten rokjes en
palmbomen
niet
ontbreken. Haal alle
kasten overhoop
en haal de foute
overhemden uit de
mottenballen, want
er mag flink worden
uitgedost!
Wat dit jaar misschien niet opgemerkt zal blijven,
is dat de ORT commissie een vernieuwde
samenstelling kent. Enkele oudgedienden
zullen dit jaar nu als deelnemer van het
toernooi mee kunnen genieten en enkele
nieuwe gezichten staan paraat om er weer

een onvergetelijke week van te maken. Alle
commissieleden zullen er zoals altijd hun beste
beentje/rokje/bloemen-shirtje voor gaan zetten
om de deelnemer in het Hawaiiaanse zonnetje
te zetten. In de promovideo stellen zij zich graag
even voor. De video is te zien op onze website
www.openrandenbroek.nl, de facebookpagina
en het youtube-kanaal. Dit jaar houden we
iedereen ook via instagram up-to-date.
Voor alle deelnemers zal het ORT echt een
feestje gaan worden. Wij gaan ervan uit dat
iedereen
op-entop-fit ten strijde zal
gaan, met daarbij
nog
wat
extra
benodigdheden
in de tennistas als
aanvulling. Vergeet
het
zonnige
humeur, de relaxte
houding en zonnebrillen niet. Uiteraard zijn
Hawaii rokjes of slingers ook toegestaan. De
commissie zal haar uiterste best doen om
de deelnemers buiten de wedstrijden om te
helpen in de vakantiesferen te komen, waarbij
er uiteraard gesleept zal worden, er lekkere

‘‘Hierbij kunnen natuurlijk de
cocktails, ananassen, fleurige
overhemden, rieten rokjes en
palmbomen niet ontbreken’’
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zomerse hapjes zullen zijn en we dit jaar
een ontspannen BBQ zullen houden op de
openingsavond. Zin om daarnaast voor de
afwisseling een spelletje te doen tussen
de wedstrijden door of is het prettig als
de kinderen zoet zijn terwijl de ouders een
spannende wedstrijd willen volgen? Dan zijn
er overal op het park genoeg spelletjes te
spelen voor uren vermaak.
Het wordt weer een fantastische week met
mooie wedstrijden, een hoop gezelligheid,
zonnige feestjes en een hoop vermaak.
“ALOHA KAKOU”

surfplanken en bloemenslingers. Het levert
vanzelf een vrolijk humeur op. Als commissie
hopen we met dit thema natuurlijk een
zonnige week over ons af te roepen. Maar
zelfs zonder zon zullen wij zorgen voor een
stralend toernooi. Er staan namelijk één
en al gezelligheid en vakantie-activiteiten
op het programma. Gedurende de week
hopen wij iedereen een beetje te hebben
opgewarmd, waardoor de feestavond één
groot vakantiegevoel zal opleveren. Meer
informatie daarover vindt u onder het kopje
activiteiten.

niet te missen, dit jaar omgetoverd tot een
Hawaiiaans restaurant. Ananas, burgertje,
ananas en nog meer ananas. Geen zin meer
op thuis te eten met de familie? Dagelijks
kunt u hier lekker dineren, houd de facebook
pagina en het dagblad in de gaten voor het
menu van de dag! Ook dit jaar is er weer
een fantastische promo video gemaakt,
zonder de hulp van regisseur Sebastiaan
(vriend van Sabine) was dat nooit gelukt!
Mocht u de video nog niet gezien hebben,
hij is te vinden op de ORT facebook en de
youtube pagina.

Thema

Bedankjes

Zon, zee, strand, cocktails, ananassen,
fleurige overhemden.. Bij het thema
‘Hawaii’ hebben we allemaal wel een
zomerse voorstelling. Laat het allemaal
van u afglijden mensen, gooi de heupjes
los want het wordt even uit hawaaaien
deze week. Het leuke van dit thema is dat
elke invulling goed is, zolang het maar
samen gaat met een zonnig humeur, een
chill-modus en een vakantiegevoel. Al
maanden lang staan de garages van de
commissieleden vol met palmbomen,

Ons toernooi kan niet zonder de hulp van
externe vrijwilligers. 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.
Tijdens de competitie hebben we weer
mogen genieten van de kookkunsten van
Jerry en José en ook dit jaar staan ze weer
de hele week klaar om u te voorzien van
dagelijkse maaltijden, broodjes en snacks.
Als u het terras oploopt is het restaurant

Een openingsavond organiseren inclusief
BBQ gaat ook niet zonder de hulp van
vrijwilligers en een restaurant. Allereerst
willen we restaurant Bij Bart uit Hoogland
bedanken voor het zorgen van het
ambachtelijk vlees, vis en de heerlijke
salades. Daarnaast Jeroen Ephraïm, de man
die vanavond het vlammetje van de BBQ
op gaat steken, vlees en vis op zorgzame
wijze bereidt en iedereen in de tang houdt.
Bedankt hè vriend! Wie is er niet door hem
op de gevoelige plaat gelegd? Ook dit
jaar hebben wij Bert Vrugteveen bereid

“Geen zin meer om thuis te eten met de familie?
Dagelijks kunt u op ons park lekker dineren met het menu van de dag’’
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 36 jaar foto’s voor het ORT.
Ook de barcommissie en barmedewerkers van deze week, alvast
bedankt!

Sponsoren
We zouden hier natuurlijk kunnen beginnen over hoe belangrijk
sponsoren zijn voor ons toernooi, dat we niet zonder ze kunnen, we
ze enorm willen bedanken, en dat doen we dus ook! Sponsoren,
lieve onbaatzuchtige bedrijven die graag een steentje bij willen
bijdragen aan dit fantastische toernooi.
Chasin
Chasin, het kledingmerk en lifestyle voor de trendy man: ‘made for
the curious induvidual, who wants to cross boundaries and live his
life to the fullest’. Nou dat dus. Hidde Bauman(t) nog steeds lekker
aan de weg aan de Riddergang 10 in Amersfoort. Voor het derde
achtereenvolgende jaar kunnen wij flaneren in echte Chasin polo’s
en vesten! Ben je hip en happening, heeft je mannetje nieuwe
fashion nodig of heb je een dag niks beters te doen, ga dan eens
langs bij deze fashion shop. Hidde ontvangt u met open armen!
Pon Dealer
Alweer Pon Dealer denkt u? Ja alweer, het begint op een huwelijk
te lijken. Pon Dealer bewijst dat niet alleen hun auto’s en service erg
betrouwbaar zijn. Ook de sponsorrelatie met het ORT is van optimale
kwaliteit, de lange termijnvisie is daarmee uitgestippeld. Inmiddels
al zo’n kleine tien jaar zijn het ORT en Pon Dealer niet los van elkaar
te krijgen, wat ons betreft op naar de volgende 10, okay vriend! Met
dank aan de ex-CEO, presidente Raymond ‘ik zal je zeggen’ van
Keken is dit de meest trouwe sponsor onder de trouwe sponsoren.

Makelaars
Dit jaar een keer geen makelaar. De meest genoemde reden: ‘We
hebben het te druk. We hebben geen tijd voor sponsoring’. Huizen
worden tegenwoordig gemiddeld 130% boven de vraagprijs sneller
verkocht dan Ronald ‘Borneo’ van de Bornmeister een surfplank
zaagt. Ook de sponsor van vorig jaar, Schoeman, heeft er de brui aan
gegeven. Al zijn huizen, bidonvilles en flatgebouwen uit het dagblad
van vorig jaar werden binnen een week verkocht. Dit jaar dus geen
advertentie met huis van de dag. Helaas, niet elkaar jaar is het feest.
Reservelijst
Helaas hebben we ook dit jaar weer een hoop kandidaten de
deur moeten wijzen. Graag willen we nog wel even speciale dank
uitspreken voor de vasthoudendheid van: Henk’s Hollandse
Gebakskraam, HARC Amersfoort, Goudvissen Paradijs Soest,
Rainmen Group Heemstede, Driewieler specialist Karelsen, Rob’s
kuttekop, Krokodillen Leren Tassies uit Beverwijk en het Chinese
eethuis Ting Long Beu Sjof Teu. Wellicht maken jullie volgend jaar
weer kans!

Schema’s
Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn we een actueel
ratingtoernooi. Nog steeds snappen we er niks van, maar goed,
dat loopt wel weer los. We leggen het nog een keer uit, hoe ziet
dat actueel er nu uit? U wordt ingedeeld op uw actuele rating, te
vinden (in ieder geval moeilijk te vinden) op knltb.nl. Het niveau ligt
dichter bij elkaar en wedstrijden zullen nu nog spannender worden.
Dan de inschrijvingen, er moest weer aardig aan getrokken worden,
maar uiteindelijk hebben 291 mensen zich ingeschreven voor het
tennistoernooi van de regio Amersfoort. Inmiddels hebben 20
omliggende tennisverenigingen in Amersfoort besloten om maar
weer lekker clubkampioenschappen in week 26 te organiseren.
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Dat helpt ook lekker mee, volgend jaar
maar niet weer doen. Dan wederom de
spelers die gravel in Huttekütteveen,
Hillie en Utreggg verkiezen boven onze
fantastische en optimaal onderhouden
smashcourtbanen. Kansloos.. Volgend jaar
hebben we trouwens drie padelbanen erbij.
De schema’s dan, op rating ingedeeld zijn
te vinden op toernooi.nl.

continue voor goud willen gaan. Tjaa, toen
kwamen we natuurlijk uit bij Ronald, Lars en
Sabine.

Commissie

Het eerste nieuwe gezicht in de commissie
Dames & Heren, en wat voor één! Nadat
er enige hospitality ervaring het ORT
schip heeft verlaten was het tijd om verse
krachten te vinden. In de naam van Sabine
van Belle hebben we het zonnetje in huis
gehaald. Met haar vrolijke lach, blonde
lokken, creatieve brein en ontzettende
gastvrijheid gaat ze menig deelnemer en
toeschouwer vermaken. Daarnaast helpt ze
met haar psychologische brein het dagblad
op een ludieke wijze in te vullen. Ze wilt
graag weten wat er in de hoofden van
mensen afspeelt tijdens een wedstrijd. Dus
wees maar opgepast.

Jeetje jeetje, er is weer een hoop veranderd
in de commissie. De zogenaamde
‘Nextgen’ is nou echt werkelijkheid. Vorig
jaar heeft 40 jaar ORT-ervaring ons verlaten,
en niet de minste. Pascal, Robert, Hanneke
en Sander zeiden hoihoi, bedankt en love
you. Niet getreurd, ze staan dit jaar aan
de andere kant van het net, als deelnemer
namelijk. Dus dat betekent dat ze onder
een vergrootglas liggen, de druk hoog is,
verwachtingen hooggespannen. En oja,
het dagblad kijkt ook mee…
En toen moesten we op zoek naar de
opvolging van deze ervaren garde.
Functieprofielen
werden
opgesteld,
recruitmentbureaus werden benaderd. Wat
wij zochten? Een noeste robuuste werker,
een vlotte jongen en een vlotte dame.
Alle drie met een hands-on mentaliteit die

beleefde tijdens het ORT 2016, werden de
lijntjes kort gehouden om het ORT bloed
over te geven naar zoonlief Lars (foto links).
Nadat hij voltijd studentje in de Biologie
heeft gespeeld in het Hoge Noorden is hij
weer helemaal terug in Amersfoort en bij zijn
oude liefde Randenbroek. Een stukje high
performance delivered in de commissie
konden wij nog wel gebruiken en uit vijf
assessments en drie toernooicasussen
kwam de naam van Lars bovendrijven. Lars
gaat zich voornamelijk bezig houden om
op de meest creatieve manier sponsors aan
het toernooi binden. Tijdens het toernooi
zult u hem veelvuldig zien rond de banen:
escorteren, slepen en praatjes houden.

Ja, net als een ORT commissie niet zonder
een ‘Van Keken telg’ kan, zo kan de ORT
commissie ook niet bestaan zonder een
‘Schoordijk’ in het gezelschap. Nadat zijn
moeder vorig jaar haar afscheidstournee

“Mensen die continue voor goud gaan: Ronald, Lars en Sabine’’
Het derde nieuwe gezicht in de commissie, een man met handige
handjes, Ronald van den Born (rechts op de foto) is de naam! We
hadden weer behoefte aan iemand van defensie, een man met
spierballen, een luitenant-generaal, technisch vernuft, iemand die
op tijd komt, een commandant der strijdkrachten, een keiharde
werker dus. De mensen van recruiting hebben meerdere landmacht
dagen bezocht om deze topper te strikken. Alle versieringen op
het park zijn mede in elkaar gezaagd, geslagen, geschroefd en
gemetseld door Ronald. Tijdens het toernooi zult u hem vooral
veel zien rond de banen om het logistiek allemaal te coördineren
en technische issues op te lossen.

Activiteiten
Zaterdag 24 juni: Openingsavond
Op zaterdag vanaf 18.30 uur zal het ORT
worden afgetrapt met een overheerlijke
‘Luau’ barbecue, waarbij de ananassen,
kipsaté en frisse salades niet zullen
ontbreken. De korte broeken kunnen
uit de kast, want Restaurant Bij Bart
en onze BBQ-held Jeroen Ephraïm
zullen er alles aan doen om er een
Hawaiiaans feestje van te maken. Aan het begin van de BBQ zal
er nog gekeken worden naar een spannende wedstrijd, waarna
baan 1 en 2 omgetoverd zullen worden tot een heus spelletjes
paradijs. Ideaal om de hamburgers even te laten zakken. Tijdens
de openingsavond zal er ook een loterij worden gehouden met
spetterende prijzen. Iedereen is welkom, neem alle familieleden
en vrienden mee voor het heerlijke eten, de muziek en natuurlijk
de gezelligheid!

Woensdag 27 juni: Ladies night
De afgelopen jaren was de Ladies night één van de activiteiten die
voor heerlijke ontspanning zorgde tussen alle wedstrijdspanning.
Vele dames hebben zich heerlijk in de watten kunnen leggen. Met
het thema Hawaii kan deze avond natuurlijk niet ontbreken. Alle
dames zijn welkom vanaf 20.00 uur in ons clubhuis voor een echte
Ladies Night. Uiteraard zullen we wat vertrouwde gezichten tegen
komen, maar dit jaar zullen de dames tevens verrast worden met
enkele nieuwkomers. Laat je verrassen en kom lekker een avondje
relaxen!
• La Vie en Roos, de ster onder de schoonheidsspecialistes.
• 	Mon Papillon, voor de meest trendy kleding, hippe sieraden en
kekke accessoires.
• 	N-Restyle, voor hele toffe woonaccesoires.
• Chetra Kim Meyer, voor de mooiste kleuren Gel nagellak
Vrijdag 30 juni: Feestavond
Zet het groot in de agenda van al je familieleden en vrienden:
vrijdag 30 juni is het tijd voor cocktails, muziek, hoelarokjes,
foute overhemden en héél véél ananas! DE feestavond is hét
hoogtepunt van iedere zomer en de ideale manier om vlak voor
het finaleweekend even alle spanning te laten varen en alvast een
cocktail te drinken met alle (potentiële) winnaars van de dagen erna.
Uiteraard is het leuk als er flink wordt uitgedost, waarbij ‘kleurrijk’
en ‘zomers’ de richtlijnen zijn, maar ‘fout’ er stiekem in de kleine
lettertjes bij geschreven staat. Uiteraard is een eigen invulling ook
altijd helemaal goed! Vanaf 21.00 uur gaat dj Milow los en staan
onze barvrouwen bij de cocktailbar klaar om de lekkerste drankjes
te verzorgen. Komt allen, dit zomerse feestje mag je niet missen!
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Spellenmarathon
Gedurende de hele week staan er over het hele park spellen die
vrij te spelen zijn. Sla een balletje ‘beachtennis’, daag vrienden
en familie uit voor een potje ‘kokosnoot bowlen’ of maak er een
zomers partijtje van met behulp van de ‘strand(volley)bal’. Ook is
dit je kans om geschiedenis te schrijven met een topprestatie bij
de ‘hammer challenge’. Tot slot mag natuurlijk het ‘limbodansen’
niet ontbreken, waarbij de hele week alvast geoefend kan worden
voor de feestavond. Bij ieder spel hangt een speluitleg, maar deze
is uiteraard ook vrij te interpreteren. Een topscore behaald? Schrijf
het op het scorebord. Op de feestavond zal een spetterende finale
worden gehouden tussen alle spelletjeskampioenen van de week
en maak je kans op eeuwige roem en de titel ‘Hawaii expert’.

Voorzitter Robbert spreekt
Daar gaan we dan. Het eerste jaar als ‘rookie’
voorzitter van het ORT. Het moment waar
jongens echte mannen worden. Het moment
waar je jezelf niet meer kan verschuilen achter
de vakkundigheid van Pascal Tuhusula. Het
moment waar je op eigen benen komt te staan.
Én het moment waar je ongetwijfeld een aantal
keer keihard op je smoel gaat.
Op zondag 3 juli 2016, na behoorlijk wat commissietranen, is het
allemaal begonnen. Tradities werden in ere gehouden. De FiFo
methode werd toegepast. Hanneke, Robert, Sander en Pascal
verlieten de ORT-commissie en daar haalden wij verse krachten
voor terug. Sabine, Ronald en Lars zijn onze nieuwste aanwinsten
en hebben er, net als de rest van de commissie, enorm veel zin in
om er weer een geweldige week van te maken.
Het thema voor dit jaar was al vrij snel duidelijk. De ORT-Boeing
vloog dit jaar naar Hawaii waar inspiratie werd opgedaan. Zoals je
kunt zien is dat aardig gelukt! Zo kun je dit jaar surfen, limbodansen,
kokosnoten gooien en zelfs Tito Makani ontmoeten. Ik hoop dat de
weergoden meelezen en de Hawaiiaanse zon zich vaak laat zien!
Via deze weg wil ik alle deelnemers en toeschouwers van harte
welkom heten op ons toernooi. Wij gaan er net als voorgaande
jaren weer een mooie week van maken met hopelijk veel mooie
wedstrijden en een hoop zon. Rest mij nog één ding te zeggen:

Vrienden van het ORT
Helden, zo noemen wij deze mensen. Het blijft toch erg mooi,
mensen die het ORT zo’n hart warm toedragen dat ze hier € 50,voor over hebben. Inmiddels zeven jaar geleden gestart en van
deze opbrengsten kunnen wij het toernooi organiseren in de stijl
zoals we het nu doen. Dit geld gebruiken we ook voor de diverse
activiteiten die we organiseren, om het park mooi aan te kleden
in de stijl van het thema en voor diverse versnaperingen. 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. Dit jaar in een heuse
Hawaii style.
Ook jij kunt je nog de hele week aanmelden als Vriend van het
ORT, in ruil daarvoor krijg je een:
•
•
•
•

een geheeld verzorgde sponsorlunch op de finaledag
een flesje (kwaliteit!! Geen Canei!) wijn
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 2017 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.

Aloha Hawaii

*W
 e iedereen hartelijk welkom heten op het Open Randenbroek
Toernooi 2017.
*B
 eneden de kleedkamers zijn verbouwd... en er fantastische
muurschilderingen zijn gemaakt met bij de mannen Roger Federer
en bij de vrouwen Serena Williams. Daarnaast zijn andere tennis
iconen afgebeeld zodat u de juiste experience krijgt.
* Wij elke dag een ananas/pinapple van de dag kiezen…
* Berry weer lekker aan het witten was tijdens de voorbereiding..
* Ons verweten wordt op facebook in ongehoorde taal dat wij tennis
als commercie zien. Vinden we ook. It’s all about the MONEY!
* Wij alvast de planning willen bedanken voor alles deze week (voordat
we het vergeten).

* Dat we niet elke dag wist je datjes gaan doen omdat het soms zo
moeilijk is om er 1 te verzinnen. Dus als je ze niet ziet, zijn ze er niet.
* Sander Jansen ook deze week weer vrijblijvend dagelijks een column
schrijft. Hij is ook nog deelnemer. Ondanks zijn energie level van -2
pakt hij zijn racket (mits vindbaar) op om voor deze gelegenheid nog
een balletje te slaan.
* Oud-commissielid Hanneke een supervet, supergaaf en ultramodern
horloge heeft dat tegen haar praat, commandeert en voorziet van
SBS-feitjes. Een week geleden kwam het volgende bericht binnen
op haar iWatch: Uw laatste eisprong was in 1980....juist.. CODE
ROOD ALERT! De klok vindt ze nog wel lastig te vinden op het
supergave klokje, ze vond het in ieder geval tijd om aan het ORT
deel te nemen. Komende week staat ze ergens op de baan een paar
walnoten te slaan met RORORORObertje.
* Natasja hard gaat op de Ananas. Anatasja is inmiddels haar bijnaam.
* Sabine de dagbladredactie heeft versterkt!

