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Open Randenbroek Toernooi

THE ROAST OF
R.G.P. NIEUWLAND

ONE
WATCH

HD 17+ A - 19:30
Paul Pollack & Tijmen Pollack
VS
Kony van de Tieft &
Ruud Schoordijk
GD 17+B - 21:00
Natasha van Veen
Jerry Tuhusula
VS
Samantha Meijerink
Frans Meijerink
HE2A - 21:15
Dennis Kockx
VS
Sebastiaan Burgstede

ORTWEET
@EmielKoelewijn_033

Vanmiddag even gefresht
bij de turkse kapper aan de
Meridiaan. Morgen even nieuw
Stone Island jacket halen bij de
BoB #freshhaircut #flaneren
#moneyforthebitches #ORT2017
Twitter, Facebook en Instagram
mee tijdens het toernooi met
#ORT2017.

De dinsdag stond in het teken van veel
regen, wind en goede wedstrijden. Vandaag
is de ladiesnight om 20.00 uur dus de duifjes
kunnen zich lekker laten verwennen. Sorry
dat ik geen wedstrijden beschrijf in dit
dagblad, ik had een persoonlijke fête af
te handelen.
Hier zit ik al zo’n 361
dagen op te wachten, het
moment is nu gekomen om
te shinen op papier. 10 jaar
lang mensen, 10 jaar lang
heeft hij vrouwen, mannen,
families,
dieren
en
objecten door de mangel
gehaald. Hij heeft deelnemers en toeschouwers
verslonden, uitgekleed, een kopje kleiner gemaakt
en onder het zand gestopt om het vervolgens nog
eens goed aan te stampen. 10 jaar lang gebruikte
hij het dagblad als medium om zijn persoonlijke
wraaklust te botvieren op alles wat los en vast
zat. Niets of niemand was meer veilig voor deze
dagblad-tiran. Inmiddels heeft hij zijn pen aan de
wilgen gehangen, het is tijd om hem eens aan te

pakken. IT’S PAYBACK TIME! Het ‘over-the-horselifted’ a.k.a RORO trekt inmiddels de teugels
aan bij Rainmen (Het woordbruggetje gezien
mensen? Horse--->teugels..). Hij verandert alles
en iedereen, van bedrijven tot rolletjes mentos,
van fossielen tot investeringsmaatschappijen en
van tapas tot Weesp. En alles onder het motto:
door niets te veranderen verandert alles. Hij
begint zijn dag dan ook
zo: een sustainable wekker
maakt hem wakker en een
dagelijkse
motivational
speech
laat
hem
tot
ongekende hoogte reiken.
Bij het opstaan ruikt hij aan
een zakje lavendel, speelt
hij een potje FIFA op de Playstation, klatst hij

‘‘10 jaar lang gebruikte
hij het dagblad om zijn
persoonlijke wraaklust
te botvieren op alles ’’

OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 2017
een tofuburger in zijn giechel en loopt naar
de spiegel. Voor de spiegel zegt hij tegen
zichzelf: If today was my last day, what
should I to do? Stay hungry, stay foolish!’.
Terug in de tijd. Nadat hij mensen wat
walnoten heeft leren slaan op Randenbroek
en kikkersprongen heeft laten doen (vooral
Yorin heeft daar nog last van) stak hij de
oceaan over naar de United States om zijn
American dream te verwezenlijken. Het
hoofdstuk Brenda Schultzenbrau startte, hij
begon als au-pair waarbij hij haar kleding
bleekte en streek, hij droeg als caddyslaaf
haar tennistas de states door en deed
onderzoek naar de emancipatie van de
citrusvlinder in de Rocky Mountains. Tijdens
het inzamelen van Coca-Cola doppen
voor een kinderdorp in Mexico werd hij
ontdekt door tenniscoach Nick Bolletierri.
Lekker balletjes slaan met de betoverde
incestbende in Bradenton. De term
Bolletierri nam hij mee naar Nederland,
zijn lievelingsactiviteit is namelijk fietsen
door de Bolle(tierri)streken op zondag. Hij
begon ook een obsessie te krijgen voor
de kleur rood. Zijn eerste leaseauto was
een Rode Seat, hij draagt het liefst rode

broeken in zijn vrije tijd tijdens het plukken
van de bloembollen (zie foto) en zijn
bijnaam was vroeger Roodbert. Daarnaast
is zijn maandelijke bezigheid om zichzelf
is goed te laten verwennen: hij koopt een
pak kippenbouten en een fles Rosé bij de
Albert Heijn. Vervolgens brengt de Rosé
zijn maaginhoud tot ongekende hoogte
zodat hij er nog dagen last van houdt.
Dat is Bertha in een notendop. Dan zijn
zogenaamde clubliefde. Clubliefde? Op je
muil zou hij zeggen, Robeer ruilde met zijn
zogenaamde blauwwitte hart Randenbroek
in voor het Melkhuisje. Man man man,
Melkhuisje!? Of je een leeuw inruilt voor een
wandelende tak. Ook flirt hij nog elk jaar met
ALTA, dat zal ook wel aan het rode gravel
liggen. Sinds vorig jaar is er een nieuwe knie
opgedraaid, dus meneertje singelt weer

vrolijk met de haartjes dartelend in zijn nek
en meer dan 50% van zijn backhands raakt
hij nog steeds op zijn frame. Op de baan
was hij niet helemaal accountable en samen
met Ingmar ‘Tarkan Koude gieter’ Kolbrink
verloor hij van Imesh en Calvin.

Wistudatjes
-
We even een fout moeten herstellen.
Raymond Birza droeg gisteren tijdens
zijn partij geen DEUS-pet maar een Stone
Island pet... En hij draagt een Empiro
Armani jasje. Zijn vader was duidelijk toen
gisteren bekend werd dat hij overging naar
het volgende schooljaar: Hij doet het OLO
maar neemt volgend jaar een taal erbij:
straattaal.
- We Ricky ‘de breed geschouderde kapper’
Tuhusula dit jaar wouden sparen na alle
pogingen tot liquidatie het afgelopen jaar.
Maar goed, hij heeft toch het dagblad
gehaald door zijn actie: Bij een 5-2
achterstand in de derde set dachten Ricky
en Bert de tegenstanders mentaal te slim
af te zijn door naar de wc te gaan. Even
samen lekker kleien op het invalidetoilet,
het mocht niet baten, het werd direct 6-2.

“Bij het opstaan ruikt hij aan een zakje lavendel, speelt een potje FIFA,
klatst een tofuburger in zijn giechel en loopt naar de spiegel’’
Kom vanavond naar de Ladiesnight om 20.00 uur!

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
Sloppy Joe				€4,50
Bittergarnituur 12 of 24 stuks		
€5,00/€7,50
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Gepaneerde Karbonade met frites en sla €6,00
Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!

