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Gisteren weer een droom 
uitgekomen. Samen met 
broeder Imesh mocht ik 
vrijspelen met ballenkinderen. 
De weg naar de top is nog lang 
maar komt steeds dichterbij. 

@Ydo_Bruinebever

Gisteren lekker feestje gepakt 
met de jongens in Amersfoort-
Noord. Er loopt daar toch wel 
een volk rond hoor, wat een 
pauper! #ORT2017

Wat een feest mensen!! De beta blokkers 
zijn aangerukt hoor. Vandaag de langste dag 
van de week, de halve finales staan op het 
programma. 

De dubbel van de avond stond gepland om 
19.30 uur. Drie oud-commissieleden stonden 
op dezelfde baan samen met chef parkbeheer, 
Sander de Moel. Hij nam 
het met Paul Wijnen op 
tegen Sander en Pascal. 
Ook voor Sander was het 
na 8 jaar weer eens tijd 
om aan het ORT deel te 
nemen. Maar dat maakt 
voor Sandertje niet uit, hij 
tennist maximaal 7x per jaar en dat is tijdens de 
competitie. Schuurkoning Sander is de laatste 
jaren gegroeid in alles. Hij rijdt tegenwoordig met 
zonne-energie door het land en gaat wekelijks 
een dagje naar Kopenhagen om ‘the little 
Mermaid (de kleine zeemeermin) te observeren 
en na te kleien. Daarnaast heeft hij zijn ruim 
gezeten maatje S omgeruild tot een strak maatje 
M. De beste man is cross-fitter, hard-hitter, 

bench-presst tractorbanden en doet pull-ups 
met koffiefilters. Hij tennist ook nog een beetje, 
raakt jaarlijks 7x zijn racket aan en dat is met de 
competitie. Tot ieders grote verbazing, behalve 
zijn eigen, won hij vorig jaar al zijn potjes en werd 
hij bijna 3-3 op zijn pasje. 3 in zijn dubbel zult u nu 
denken? Ja, ongelofelijk, want cross spelen kan hij 
niet, alles wordt linea recta rechtdoor gepompt. 

Dit jaar wou het niet 
helemaal vlotten, best raar 
met al die trainingskampen 
voorafgaand aan de 
competitie. De krampjes 
zijn ondanks de cross-fit nog 
niet weg hoor. Hij draagt 
daarom nu kousen, niet van 

Herzog, maar een ander merkje. Sandertje staat 

 WAT EEN FEEEST!!!
HALVE FINALES 

‘‘De beste man is cross-
fitter, bench-presst 

tractorbanden en doet 
pull-ups met koffiefilters’’ 

HE 2 D - 10:45
Raymond Birza

          VS 
Milo van Essen

 DE2 A - 12:15
Stephanie Oostveen

          VS 
Shanna Buitenhuis

HE 2 A - 15:15
Jordy Kamerling

VS
Joël van Ark
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“Mister duct tape Sander de Moel zit achter het robuuste graffittiwerk 
in de kleedkamers. Tennis is just a game, Randenbroek is forever ’’

er ook om bekend menig feestje helemaal 
af te breken. Tijdens de openingsavond 
brak hij de hele tent af en won hij het WK 
saté-stok-slingeren. Het zou goed kunnen 
dat op moment van lezen de tent wederom 
platligt na gisterenavond. Niemand is veilig 
op een feestje voor deze schuurkonining 
uit Kathmanduuuu! Waggelend in zijn 
tanktopje bijt hij zich vast in alles wat los 
en vast zit. Oren, tenen, broeken, Rianne, 
Sabine, Bertha en slingers worden allemaal 
gegrepen door deze boy. Hij schrijft ook 
nog vrijblijvend een column deze week, 
dus misschien komt u een stukje tegen van 
hem. Maar misschien ook niet. Ik denk het 
laatste. Hoofd park en graffiti lead Sander 
de Moel was de tegenstander. Sander, nog 
bedwelmd van het robuuste graffitittiwerk 
in de kleedkamers van Randenbroek, is het 
creatieve brein achter de teskten ‘When 
YOUR/You’re good at something, make 
that everything’. Het foutje is inmiddels 
aangepast. Mister duct tape Sandertje 
speelde met compagnon Wijnen en ze 
waren op de brommer, ze wonnen met 
6-2 5-7 6-4. Dus, er kan weer een spreuk 
worden toegevoegd aan het repertoire van 

de Duct Tape meister: Tennis is just a game, 
Randenroek is forever. We zullen je eren 
door wat duct tape op de muren te plakken.  

Ingmar ‘Ik lig er helemaal naast’ Kolbrink 
speelde op hetzelfde tijdstip op baantje 4 
tegen Arno Thomassen. Ingmar is drietje-
drietje op zijn pasje, maar actueel inmiddels 
alweer viertje. Volgens hem zelf lijdt hij aan 
chronische ‘naastligging’. De man begint 
een bekende Nederlander te worden met 
al zijn uitspraken: ‘In de ochtend stapt hij 
onder de koude gieter om vervolgens even 
wat te happen, tussen legt hij er nog eentje 
aan de lip en veegt hij zijn bek af met een 
groentekroketje. Naast dat de buurtcoach 
Weesp aan het sporten gaat krijgen is hij 
ook nog Equity manager van beleggings- 

en investeringsmaatschappij HARC. Mocht 
u nog wat euro’tjes willen investeren, het 
rendement is fantastisch en hij staat overal 
voor open. Vent Ingmar is ook een rasartiest, 
Turkan ‘Kiss Kiss’ is zijn favoriete nummer. Ik 
kan al verklappen dat hij gisteren tijdens 
de feestavond een nieuw Tarkan nummer 
ongegeneerd heeft lopen playbacken. 
De vraag was natuurlijk of hij zou komen 
op dagen voor zijn wedstrijd en optreden, 
werd het een show or no-show? Hij stond 
er. In een historisch Nike-broekje uit 1934. 
Binnen een uur was ’t beurt’, hij verloor met 
6-0 6-2.   Zijn commentaar na afloop was: ‘Ik 
lig er helemaal af, ben niet fit hoor, na 1 punt 
was ik al kapot, geef mij maar snel wat te 
happen. Maar geen koude pannenkoeken, 
dat vind ik niet lekker’.

Wistudatjes
-  Het kindje van Sabine, de achternaam 

Belle-Meliefste wel is zou kunnen krijgen.
-   We gisteren alle plantjes uit het clubhuis 

moesten verwijderen. Reden: Ronny Birza 
is een ouwe plantenbaketer. Hij schijnt bij 
elk open toernooi een hap uit een plant  
te nemen. 

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 - zaterdag 1 JUlI
left-over day, pakken-wat-je-pakken-kan

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!


