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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. 

Wauw! We zijn weer begonnen hoor, en 
hoe! De regen mocht gisteren de pret 
niet drukken, want wij hebben natuurlijk 
smashcourt!! ‘s avonds ging het dak eraf 
met de ‘heuse luau’ BBQ en de opening van 
het toernooi.

De eerste dag van het toernooi zit er alweer 
op. Regen, regen en regen... gelukkig hadden 
we maar 10 hele partijen op de planning staan. 
Het actueel ratingttoernooi begint gelijk zijn 
vruchten af te 
werpen, 9 van de 
10 partijen werden 
afgesloten in een 
3 sets.

Waar hij vorig jaar 
zijn debuutje in de 
dubbel maakte, 
daar durfte hij het dit jaar ook aan om het in de 
singel te proberen. Twee week voor aanvang 
van het toernooi belde, appte, snapchatte, 
tinderde hij menig commissielid om te vragen 
wanneer de *** loting nou eens was, tegen wie 
hij moest, in welke categorie hij werd ingedeeld,  

of er ook mogelijkheden waren om de loting live 
te bekijken en of de commissie open stond voor 
omkoping in welke vorm dan ook. We hebben 
het natuurlijk over zenuwpees en CAPO Orrin 
‘Norrit, IndoRino’ van Room. De perfectionist 
wil niets aan het toeval overlaten (want anderen 
hebben altijd geluk en hij niet) en bereidt zich 
graag professioneel voor. Na wat avondjes 
met achterneef Vito in het rukhutje te hebben 
doorgebracht moest hij zijn wedstrijdplannetje 
gaan bedenken. Voor zijn singledebuut bij 

het ORT moest 
hij eerst zien af te 
rekenen met Dean 
van Vliet (9,5678) . 
Het kwam al snel 
tot een SWOT-
analysis, strengths: 
‘‘big forehand, big 
first serve, small 

dropshot.   Weaknesses: kort cross de baan ligt 
hem niet, backhand rechtdoor liggen kansen, 
zwak op de belangrijke puten. Best resultaat dit 
jaar: Rome ATP 500, tweede ronde kwalificatie. 
Het werptte zijn vruchten af, Orrin won met 6-4 
6-2 en stoomt door naar de volgende ronde. 

 GESLAAGDE BBQ  
 SUPERGAVE OPENING 

‘‘Tinderde hij menig 
commissielid om te vragen 
wanneer de *** loting nou 

eens was’’ 

10:30 HD17+A
Jeroen Dogterom & Raimond 
Montauban
 VS
Gerard van Putten & Ed 
Steenbeek

15:00 HE2A
Jordy Kamerling 
 VS
Sebastiaan Burgstede

18:00 HE2D
Pim Schijven
 VS
Florent Richard
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“BBQ-held Jeroen voerde het tempo tijdens de ‘heuse luau’ 
zo hoog op dat zelfs de BBQ het niet bij kon houden’’

Openingsavond
We hadden de overige negen wedstrijden 
van gisteren ook nog kunnen beschrijven. 
Maar dat doen we lekker niet. Laten we het 
hebben over de openingsavond.

Het toernooi werd feestelijk afgetrapt met 
vlaggetjes, ananassen, bloemenslingers en 
ruim 70 mensen zorgden voor een echte 
hawaaiaanse tropische storm. Regen en 
wind, het ORT draait haar hand er niet voor 
om. Gelukkig gaat een storm ook altijd 
liggen, zo ook op de openingsdag van het 
leukste toernooi van het jaar. Tegen de tijd 
dat de BBQ van start ging was de tropische 
storm afgezwakt tot een luchtig briesje met 
nog wel wat natte moesons en konden de 
toestromende deelnemers heerlijk genieten 
van het feestelijke welkomstdrankje, al het 
vlees, salade, stokbrood en een tropische 
beat. BBQ-held Jeroen heeft menigeen 
voorzien van overheerlijke worstjes, 
hamburgers en speklappen, waarbij hij het 
tempo zo hoog opvoerde dat zelfs de BBQ 
het niet bij kon houden. De loterij was een 
doorslaand succes, met mooie prijzen zoals 
een sportabonnement van LifeCity t.w.v. 500 

euro, een tennisracket, een professionele 
poetsbeurt voor je auto, de mogelijkheid om 
11 keer te golfen en nog vele andere prijzen. 
Ook de spellen  die overal op het park 
verspreid stonden werden goed gespeeld. 
Vooral de photobooth bij de ingang was 
volop in gebruik en het strandballen-voetbal 
is dé nieuwe hype van 2017 gebleken. Er is 
nog niemand geweest die Robbert Ooms 
heeft verslagen met limbodansen, hoewel 
dit op de openingsavond natuurlijk volop 
geprobeerd is (uiteindelijk wel natuurlijk). 
Gelukkig zijn er de rest van de week nog 
volop kansen hiervoor. Al met al een 
spetterende start van het toernooi, dat 
belooft wat voor de komende dagen! De 
foto’s van de openingsavond en wedstrijden 
zijn op de facebook pagina te bekijken. 

Spellen
Naast wedstrijden, een openingsavond, een 
ladies night en een spetterende feestavond 
zijn er ook nog kleine spellen verspreid 
over het park. De hammer challenge, het 
kokosnoot bowlen en limbo dansen vinden 
al gretig aftrek.

Onder het de mom van: De stok dat zijn wij, 
de lat bepaal jij. Hoe laag kan jij gaan? Waag 
een gokje en kom het proberen tijdens de 
week. 

Tussenstanden op dit moment: 
Limbodansen: Arno level 6
Kokosnootbowlen: Yorin 5 kegels
Satestokwerpen: Sander 3 stokjes

Wist je datje’ssevankeken
-  Oud voorzitter Pascal een erevermelding in het ORT dagblad 

verdient? Hij verrastte de commissie bij het eerste ontbijt met een 
hele grote snoeppot mét vulling. Voor ieder die een snoepje mee 
wil pikken: de kikkers zijn voor Yorin!

-  Sabine altijd goede beschrijvingen weet te geven van de 
deelnemende spelers die gezocht worden om te spelen: ‘blond 
haar, roze rokje en vriendelijke glimlach’. Duidelijk toch?

-  De fotobooth net zo luchtig is als de Hawaaiiaanse wind? Na een 
wervelende storm van fotogenieke deelnemers hangt hij er wat 
slapjes bij.

-  De eerste dag meteen zichtbaar wordt dat het toernooi middels 
‘actual rating’ vormgegeven is? Vrijwel alle wedstrijden mondden 
uit in spannende driesetters

- Lars een hele grote voorkeur heeft om alles symmetrisch te houden?
-  Wij gewoon lekker van smashcourt houden. Lekker doorspelen in 

de regendruppeltjes, de cluppies uit Amersfoort-Zuid en Leusden 
moesten daarentegen andere oplossingen vinden voor de halve 
finaledag. Onze banen zijn te huur: 50 euro per baan per uur. Graag 
bellen. Mail, app, sms of tweet reageren we niet op. 

-  De papieren slingers en de blauwe partytent de Hawaaiaanse 
stormen al voor de opening niet meer hebben overleefd? Er 
hangen alleen nog wat verdwaalde flamingohoofden.

-  Arno Vonk van de gasten bij de BBQ het beste Hawaii shirt aan had 
en bovendien het welkomstdrankje erg lekker vond!

-  Joanne haar eigen bijgedragen ‘eye lash’ prijs in de loterij zelf heeft 
gewonnen...

- De beste regenachtige BBQ die ooit gehouden is...
-  Sander en Pascal als Woezel & Pip zich hebben gedragen op de 

openingsavond. Flesje gin in het vuistje, alles schuren wat geen 
schuur is, sate werpen, niet meer kunnen praten en zoals gewoonlijk 
de tent weer is helemaaaaaaaaaaal afbraken!

Tuhusula Catering

ORT Soep   €2,50
Frites    €1,50
Kroket/Frikandel/Bamischijf €1,50
Broodje kroket/frikandel  €2,00
Gehaktbal   €2,00
Broodje gehaktbal  €2,50
Broodje hamburger  €2,50
Broodje kipburger   €2,50
Hawaii burger    €3,00
‘Homemade’ Tosti   €1,50
‘Homemade’ Hawaii tosti  €1,70
Loempia     €2,50
Uitmsijter Ham/Kaas   €3,00

MENU VAN DE DAG ZONDAG 25 JUNI
Tortilla Wraps met chips, sla en Gueacamole €5,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!


