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Open Randenbroek Toernooi

@RaymondSluiter
‘Snap wel hoe Max Verstappen 
zich voelt, mijn racket deed het 
ook vaak niet.’

@RaymondBirza
Vandaag mijn debuut @ORT 
ouwes. The money roept 
me #bruur #freeari #kastoe 
#biceppapi #biggie #guns

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. 

Pff, de heftige zondag is voorbij. Het 
katertje bij de commissie en menig 
deelnemer was aanwezig. Van vroeg tot 
laat, zonnebrilletjes, lange wedstrijden en 
tortillas met kwakjemole.

Om klokslag 14:53 begonnen de kerkklokken 
op het nabije weiland te luidden. Twee iconen 
uit het hedendaagse 
tennis begaven zich 
over de grens van het 
nietige Hoogland. 
Het ging natuurlijk 
om Sander de Kleuver  
& Rik Bronts. Op dit 
moment organiseren 
ze de clubkampioenschappen op het nabije 
weiland en ze dachten dat even te kunnen 
ontvluchten. En dan loten ze elkaar, ook dat is 
mogelijk op het ORT. De bal is immers rond. 
Het contrast tussen deze twee highlanders 
kan haast niet groter: superboer tegen boer, 
bier tegen ice tea, darten tegen dammen, eikel 
tegen aardbei, hooivork tegen mattenklopper, 
kale geit tegen de bescheiden terrier en 
gewoon hoogland tegen hoogland. De witte 

Somaliër Rikkie ‘dikkie’ Bronts is vakkenvuller 
lead bij C1000 en daarnaast ook (dirk) kuitdonor. 
De clubkampioenschappen hebben ze hiermee 
naar toegenomen aangezien de weilanden 
op Hoogland onbespeelbaar waren. Het 
gras was vanwege het mooie weer te lang 
geworden waardoor 3 akkers onbespeelbaar 
waren. Kleuvertje werd gebracht met de platte 

kar door Joël van Ark 
en opgehaald met de 
opgevoerde frituurpuch 
van Brahien van den 
Heuvel. De wedstrijd 
werd gewonnen door Rik 
met 6-7 6-3 6-3. Kleuvert 
dronk nog een skuumkop 

na afloop en Rik sloot af met een groene thee. 

 BLOODY SUNDAY  
 HOTTIE MONDAY 

‘‘Het contrast kon haast 
niet groter, darten tegen 
dammen, hooivork tegen 

mattenklopper ’’ 

18:00 HE2D
Raymond Birza
 VS
Arie Koomans

18:15
Ron van Putten 
 VS
Darco Cezveciyan

19:30 HD17+A
Jeroen Ephraïm &  
Rogier de Knikker
 VS
Rob Porte &  
Jordi van Veldhuizen
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“Daarom nam hij het heft in handen en begon met militaire precisie, 
met een pincet uit 1944 de splinters te verwijderen.’’

In de ronde van 18:00 was het weer zover, 
tijd voor een nieuwe aflevering van ter-land-
ter-zee-en-in-de-lucht, strijdcommandant, 
luitenant admiraal, Pimmie ‘ELT Groetjes’ 
Schijven. Daar was hij weer. Wij krijgen geen 
genoeg van Pimmie Schijven. Een ort zonder 
Pimmie Schijven is geen ORT. Nu was hij 
niet opgevallen vanwege zijn principes en 
stiptheid maar zijn facebook update van 
vorige week deed de wenkbrauwen fronsen 
van team dagblad. Van de week werd er 
namelijk een foto op facebook geplaatst  
met daarop een eerste hulp bezoekje van 
zoonlief Carlo. Carlo allias Das Tank zat er 
iets wat beteutelend bij. Pimmie schakelde 
via zijn C2000 portofoon met zijn collega’s 
en het volgende bericht werd abrupt de 
wereld ingeslingerd: ‘Carlo aangereden. 1e 
hulp. Komt goed.’ Car zoals hij liefkozend 
wordt genoemd was aangereden door een 
1,7 ton beladen vrachtwagen (later bleek 
het een opgevoerd scootertje te zijn). De 
vrachtwagen was total loss, onze car had 
alleen wat scherven in zijn been zitten. Het 
ging het er volgens Pim bij de eerste hulp 
niet snel genoeg aan toe, daarom nam hij 
het heft in handen en begon met militaire 

precisie, met een pincet uit 1944 de splinters 
te verwijderen. Alcohol erop, hechten met 
prikkeldraad, kussensloop als verband. ‘Zo 
deden ze dat ook in de oorlog, niet zeuren’.  
De dader van het ongeluk was doorgereden 
na het ongeval: een artikeltje 7 lid 2 volgens 
Pim. Helaas had hij het IQ van een goudvis 
want hij meldde zich op dezelfde eerste 
hulp waar de tank zich ook liet behandelen.  
De politie kon hem daarna inrekenen. Dan 
de wedstrijd van Pim. Zoonlief Diego liet 
zich ook weer is op Randenbroek zien als 
aandachtig toeschouwer (of toch niet?). Hij 
weet inmiddels ook wat alcohol is en schijnt 
nog een kater te hebben sinds februari. 
[onder het mom van ‘ik doe het nooit meer’]. 
Pim stond tegenover de Fransoos Florent 

Richard, oftewel Duitsland tegen Frankrijk, 
Berlijn tegen parijs, rouwkost en sauerkraut 
tegen stokbrood, bratwurst tegen brie, 
lederhosen en bier tegen mode en wijn.  
Pim toonde zijn degelijkheid, enorme 
winnaars mentaliteit en won met 5-7 6-2 6-4. 
Op de feestavond drinkt hij weer samen met 
zoon Carlo een fustje leeg. En voor Carlo,  
sterkte vent!

Foto van de dag

Deze drie schatjes kwamen hun vader 
aanmoedigen en trekten speciaal daarvoor 
een hawaii blouse aan, helemaal in stijl van 
het thema. Wat een toppertjes!

Sabine over de zondag
Nog volop nagenietend van de openingsavond begon Alohabroek 
rond half 9 weer te leven. Bleek de commissie zich een uurtje vergist 
te hebben, want de eerste wedstrijd zou pas om half 11 beginnen..  
Ruim de tijd dus om alle verslapende commissieleden uit hun bed te 
trommelen, eitjes te bakken (waar Lars als topchef en Sabine voor de 
mentale support en charmante bediening een culinair hoogstandje 
hebben weten neer te zetten) en het park weer voor te bereiden op 
speeldag 2. Gelukkig was iedereen heerlijk uitgerust, energiek en 
volledig fit om weer volop aan de bak te gaan! De openingsavond 
had, in tegenstelling tot bij de commissieleden, op het park zelf wel 
haar haarsporen achtergelaten, dus de nodige bezems zijn door het 
clubhuis gejaagd, alle ananassen weer recht gezet en strandballen 
uit alle hoeken van het park geplukt.  

De eerste deelnemers verschenen topfit aan de start en namen de 
nodige supporters mee die zich uitgeleefd hadden op het thema 
van dit jaar. Zo hadden Pim Hutjes en Edger de Mots een delegatie 
bij zich van vrouwen en kinderen met bloemetjes slingers in zomerse 
Hawaii-shirts. Top! We zijn benieuwd welke supporters dit komende 
week zullen overtreffen. Jerry en José stonden weer paraat om 
deelnemers en organisatie van overheerlijke maaltijden te voorzien. 
Als één van de eerste gelukkigen in de loterij is Jerry nu voorzien 
van twee entréebewijzen voor de Zwaluwhoeve en kan hij na afloop 
van deze ontspanningsdag zijn nagels prachtig lakken met zijn vers 
gewonnen nagellak. Over de dag stond de ontspannende sfeer en 
de sportiviteit tijdens de wedstrijden bovenaan als  kernfactoren. 
Winnaars en verliezers zetten een goede toon in de wedstrijden en 
maakten er na afloop een gezellige borrel van. Tof om te zien dat ook 
de deelnemers het relaxte Hawaii-gevoel weten door te zetten en zo 
hebben bijgedragen aan een geslaagde tweede speeldag! 

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
Bittergarnituur 12 of 24 stuks   €5,00/€7,50
 
MENU VAN DE DAG MAANDAG 26 JUNI
Kip met kerrie, ananas en rijst €5,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!


