OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2017
VRIJDAG 30 JUNI

Open Randenbroek Toernooi

VANDAAG FEEST
HAWAIIAN LUAU

ONE
WATCH

HE 2 C - 18:00
Ingmar Kolbrink
VS
Arno Thomassen
HD2 B - 19:30
Sander de Moel & Paul Wijnen
VS
Sander Jansen & Pascal Tuhusula
HE 2 C - 21:15
Brian van den Heuvel
VS
Martijn Brandsen
VANAF 20:30 PARTYYYYY!

ORTWEET
@Sandro_44

Hoi, mijn naam is Sander Jansen
en ik maak soms woordgrapjes
(#steekwoord). Vanavond maak
ik sinds 9 jaar weer mijn debuut
op het ORT en ‘s avonds breek
ik de hele tent weer af met mijn
maatjes uit het probleemteam
van Randenbroek. #ORT2017

Wat een spannende donderdag was het!
Toppartijen, een heerlijke Indische rijsttafel
en het was droog.. Vanavond gaat het dak
eraf tijdens de feestavond. Vanaf 20.30 uur
gaan we allemaal voor #goud en breken we
de hele tent af.
JA, in de ronde van 19.45 uur was het dan eindelijk
tijd voor het illustere duo
Hanneke ‘code roodMoekie’ Schoordijkje en
haar beschermengel in
bange dagen, Robertje
Nieuwland. 4 maanden
van tevoren begon de
voorbereiding al van dit
duo, Hanneke moest en zou klaar gestoomd
worden voor de mix in deze uitdagende
categorie. Hoogtestages werd afgelopen,
krachttraining schema’s werden opgepakt, er
werd gebulkt, er werd gecut, kikkersprongen
gedaan, een stukje mentale coaching en nog
wat tennis met en zonder bal. Weken lag kittige
Hanneke al wakker voor deze dag, ze dacht dat
ze het niet ging overleven: ‘Al die harde ballen

en dat fanatieke gedoe, daar moet ik niks van
hebben.’ Woensdag was de ladies night en dat
betekent voor Hanneke traditioneel de stoel 3
uur lang op tandarts standje. Lekker genieten,
wijntjes happen en gezelligheid! Dan de I-watch,
die commandeert haar wanneer Ruudje niet in de
buurt is. Geeft tips, SBS-feitjes, waarden van haar
hormoonspiegel en oestrogeengehalte. Vorig
jaar heeft ze ook nog eens
Nexxtlighting leeg gekocht
zodat een sponsorship dit
jaar niet meer nodig was met
het ORT. Op de baan met
Robert was Hitsige Hannie
redelijk in balans, de juiste
spirit was aanwezig, alleen
ging het net iets te hard. Robeer probeerde het

‘‘Haar I-watch geeft
waarden van haar
hormoonspiegel en
oestrogeengehalte’’
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nog accountable aan te pakken door als een
ware leider op te staan en zich te ontfermen
over Moekie. Gerrit Zalm is derde
informateur voor het te vormen kabinet.
Ik zal je zeggen, bij deze op een papiertje,
Bertha wordt de vierde informateur. En
anders vormt hij een twee-mans kabinetje
met studiemaat en feut Thierry Baudet.
Lekker samen rammen op de piano, samen
de geur van verse lavendel opsnuiven om
de strijd van het partijkartel te doorbreken.
Ook Theo Hiddema doet lekker mee op
de achtergrond. Kartel-kardinaal Bertha en
Hitsige Hannie verloren wel met 6-1 6-4.
Dan een ander mixje in dezelfde categorie,
tot vorig jaar heeft hij 15 jaar lang in de
commissie gezeten. Dit was dus weer voor
het eerst in 16 jaar dat hij meedeed met
het toernooi. En nog een grappig feitje: 16
jaar geleden was zijn laatste wedstrijd ook
een mix met, juist, tante Julia Tuhusula, die
twee jaar geleden was overgelopen naar
dat cluppie op de berg. Het gaat natuurlijk
om niemand minder dan Pascal ‘toehoe’
Tuhusula. Inmiddels heeft hij twee telgen
op de wereld gezet en heeft hij het er

maar druk mee. Huisje gekocht, bamboe
vishengels aangeschaft en het dartbord
hangt weer bijna. Ze namen het op tegen
trainer Nils van Putten en Marieke ‘het is om
te’ Gille. De druk zat er behoorlijk op: de
landelijke media, de handboogvereniging
uit schothorst, heel Molukkië, Kalimantan
en driekwart Aruba waren uitgelopen voor
deze kraker. Pascal en Julia speelden als
Woezel en Pip, hij begint zelf ook weer in
sprookjes te geloven. Toehoe Pascal maakte
zich gelijk alweer druk over de hoogte van
het net. Een complot noemde hij het! De
lichten die aan gingen? Hij was het er niet
mee eens, ook hier zag hij een complot
in. Zoals dat tegenwoordig door TUHU
overal wordt ingezien. Vermissingszaken?
Complot! Feyenoord kampioen? Complot!

Bertha die een punt tegen Ooms wint?
Complot! De tuhu’s waren op de brommer
en wonnen met 6-2 7-5.

Wistudatjes
-
Vito en Carlo de eerste en enigste
loterijdeelnemers zijn die geen prijs
hebben gewonnen. De kans daarop is zo’n
0,76% maar geheel toeval is het niet dat
het deze jongens treft.
-
Ingmar Kolbrink lijdt aan chronische

naastligging.
-
Marcel Faas woensdag verkeerd was

geinformeerd voor de ladiesnight. Hij
kwam voor haarimplantaten.
-We in de categorie HE D, 3 halve-finalisten
hebben die allemaal uit hetzelfde team
komen! Complot! Corruption!
-
Hans Vrugteveen duidelijk was over het
spel van neefje Nils: Ik denk dat hij nog van
een rolstoeltennisser verliest.
- Het record van langste wedstrijd in de week
ruimschoots verbroken is. Alzira Sheep en
de voorzitster van huppiehuppieALTA,
Arjanne hielden na elke 2 games een high
tea. Uiteindelijk won Alzira na 4 uur en 5
minuten spelen, proficiat meid!

“En anders vormt hij een twee-mans kabinetje met feut Thierry Baudet.
Lekker samen rammen op de piano en verse lavendel snuiven ’’
Vanavond FEESTAVOND #HAWAII #FITGIRL

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 - vrijDAG 30 JUNI
Halve kip met frites & appelmoes €6,50
Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!

