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Open Randenbroek Toernooi

LADIESNIGHT EEN
GROOT SUCCES

ONE
WATCH

GD 2 A - 19:45
Hanneke Schoordijk & Robert
Nieuwland
VS
Diana Tjebbes-Padt &
Joep Fleischeuer
GD 2 A - 19:45
Marieke Gille & Nils van Putten
VS
Julia Tuhusula & Pascal Tuhusula
HE2 A - 21:15
Dennis Kockx
VS
Jordy Kamerling

ORTWEET

De ladiesnight was weer als vanouds.
Nageltjes, wimpertjes, bulls, kleding, Kony
van de Tieft en Vladamir Wijdenes en een
heeerlijk karbonaat.

@EmielKoelewijn_033

JAJA! Ik ben pas 2 maanden
18, maar ben nu al voor mijn
12de keer bij het Holland
Casino geweest. Ingmar heeft
mij het spelletje geleerd. Dat
betekent een Platinum card!
#blij #weergeenwinst #roulette
#verslaafd #hollandcasino
#ORT2017 #fitgirl #Roermond

In de ronde van 20.00 uur was het tijd voor een
kraker in de HD17+A. Het illustere duo Ruud ‘Das
Phantom’ Schoordijk en Kony van de Tieft namen
het op tegen vader en zoon
Pollack. Kony weet zichzelf
ieder jaar te overtreffen
met zijn facebook updates,
ook nu haalt hij weer het
dagblad. ForeNS Kony
maakte voorgaande jaren
nog furore door verslag
te doen van zijn favoriete bezigheid, reizen met
de NS! Vorig jaar deed een fret (Grim/Rutten) zijn
kippen de das om waardoor hij op tennisgebied
wisselvallig presteerde. Dit jaar wou hij het tij
keren, het roer volledig omgooien zeg maar. Hij
ging de afgelopen twee weken op hoogtestage
naar Sicilië. Daar heeft Don CorloTony de
Stromboli, Baglio Degli Ulivi, Toarmini en de
Visivius beklommen, allemaal bergjes van de

buitencategorie. Bij een restaurant op Piazaa Del
Duomo merkte hij ineens dat er iets niet pluis
was, de MAFFIA deelde de eerste steek onder
water uit. Er stond namelijk een derde Carpaccio
op de rekening welke niet genuttigd was. Woest
was Kony. Toen hij begon aan de beklimming van
de Etna-Crateri Silvestri werd hij opgewacht door
de Cosa Nostra en ontvoerd. Hij werd ingewijd
als Maffioso (zie foto)
en doorverkocht aan de
plaatselijke schapenherder.
De
schapenherder
zag
gelijk de pluspunten van
Kony. Hij werd in zijn geheel
kaal geschoren op zijn
gezicht, oor, neus, rug en
bilnaad. Van de 56 kilo haren zijn IKEA kussens

‘‘Van de 56 kilo haar zijn
IKEA kussens gemaakt.
Sultan Tony kussen,
€ 3,95 bij de IKEA ’’
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gemaakt. Deze kussens zijn nu te koop bij
de IKEA voor 3,95 euro onder de naam van
Sultan Tony. U krijgt daar ook een gratis NS
dagvoordeelpas bij. Tijdens de wedstrijd
sloeg Kony met maat Ruud alle haren van de
bal. Tegenstanders Paul en Tijmen voelden
zich zo bedreigt dat een opgave volgde bij
een stand van 6-2 1-1.
OGGGG, en wie hadden we daar in de
ronde van 21.00 uur. Het eeuwige talent
van Randenbroek is weer terug op het
park waar het voor hem allemaal begon.
‘Vla’damir Wijdenes, 1991, drietje op zijn
15de is weer helemaal back. Waar de
normale toptalenten kiezen voor een stapje
omhoog, daar koos Damir voor om lekker
laag te gaan. Geen ALTA of ITF toernooitjes
maar lekker studentje spelen in Amsterdam.
Op het ORT van 2008 trad hij ook nog op
met Hommy en kind Dommy tijdens de
feestavond. Nu is hij terug als professional bij
Eiffel, loopt hij dagelijks met een Sonos box
in zijn tennistas, is hij lekker aan het bulken
en cutten bij LifeCity, dabt hij in zijn vrije tijd
lekker in de rondte in het bergkwartier en
rijdt hij rond in zijn rode Renault leasebak

(overgenomen van Robert). Deze week
liet de dabbende knipoog-Kroaat alweer
zijn adelheid zien door 36x iedereen uit
de commissie te appen dat hij niet op
de geplande dag kon tennissen. Hij kan
namelijk niet de hele dag meer uit het raam
kijken op zijn werk, bij Mckenzie wordt er
namelijk iets meer verwacht. Van McDonalds
naar Mckenzie in 3 maandjes, het is niet voor
veel mensen weggelegd. Hij speelt ook
weer voorjaarscompetitie op Randenbroek,
en dat in het probleemteam van de club.
Tijdens de competitie zette hij de hele club
op stelten door gekke geluidjes te maken
bij baan 6, door als Cor Pot een wanbetaler
te zijn en met zijn zwakke polsje te verliezen
van tegenstanders die
nog nooit een potje
hadden
gewonnen.
Daarnaast snijdt hij in
zijn koolhydraten en
in zijn tennispel, het
enige wat hij nog houdt
zijn zijn eiwitten. Ook
tegen Jesse van het
Oostbegin kon hij het
niet bolwerken.

Wistudatjes
- Gisteren wel heel veel mensen belden dat
ze in de file stonden terwijl ze in Nieuwland
woonden. Toevallig regende het op dat
moment ook nog eens…
- Lars Schoordijk achter de wedstrijdtafel
zich helemaal thuis voelde. Toen de
commissie weg liep zei Lars: Ik bel wel
voor een escort...
-
Kim Visser haar racket was vergeten…
Toen er werd gevraagd welk merk racket
ze had, ze totaal geen idee had..
-
Stone Islands broeders van Raymondu
Birza hem gisteren kwamen aanmoedigen.
Toen hij de eerste set verloor gingen ze
met stenen en flessen gooien..
- Er nog ruim 350 prijzen in de loterij zitten!!!!!
Waag een gokje mensen! 1 op 3 kans:
restaurant bonnen, Zwaluwhoeve, DVDspeler, Chasin-kleren, Audi modelauto’s,
Autowax pakketten en horloges.
-Bianca Jansen haar stemmetje weer eens
over sloeg toen Fransie-Fransie aan de
lijn hing om te klagen over 0,06798 rating
verschil. Na een discussie van 1,5 uur
sloot ze af met dat we geen huurtoeslag
instantie zijn. We will see you in court!

“Nu is hij terug als professional bij Eiffel, loopt hij dagelijks met een
Sonox box in zijn tennistas en dabt hij lekker in de rondte’’

VERSLAG LADIESNIGHT

Woensdag, de dag dat de dames van Alohabroek de avond van hun
leven hadden! Zodra zij het Hawaaiiaanse clubhuis betreden werden
zij ondergedompeld in allerlei verwennerijen en prachtige spullen.
Startend op de stoel tovert de schoonheidsspecialiste Roos van ‘La
Vie De Rose’ een ieder om tot een prachtige dame, daarna worden
nagels prachtig gevijld en gelakt door ‘Chetra Nagels’, om de look
vervolgens compleet te maken met een outfit van ‘Mon Papillon’.
Als kers op de taart lekker shoppen bij ‘N-Restyle Woonaccessoires’
voor de leukste decoraties in huis!
Als eind resultaat:
Een gevuld Alohabroek met mooi aangeklede, opgemaakte en
gestylde Hawaii-dames. De duifjes vertrokken met getuite lipjes
richting huis. U begrijpt, de mannelijke leden van de commissie
hadden het lastig… Behalve Erik, hij kon het toch niet laten om zijn
oestrogeen de vrije loop te laten gaan door een nageltje te laten
vijlen en lakken. Mocht u hem deze week nog zien op het park, tik
hem even aan en bewonder zijn zwarte pinkje. Dat belooft wat voor
de feestavond aanstaande vrijdag! Dan mogen de mannen helemaal
los gaan op de beats van Yasser Arafat, Benny Lava en zanger Rinus.

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

MENU VAN DE DAG - donderDAG 29 JUNI
Indische Rijsttafel 			

€8,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!

