OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2018
ZATERDAG 23 JUNI
Open Randenbroek Toernooi

WELCOME SOLDIERS
TO FORT RANDENBROEK!

ONE
WATCH
De openingsavond staat
in het teken van de BBQ
en gezelligheid! Met een
overheerlijke American BBQ
en een drankje openen we
traditioneel het toernooi.
18:30 Welkom op het
schitterende park van
LTV Randenbroek geheel
omgetoverd tot een
oorlogsgebied. Gezamenlijk
proosten we op de start van het
toernooi.
Vanaf 19:00
Start BBQ en grote loterij!

Het social hoekje van het
dagblad. De social media
kanalen houden u op de hoogte
van nieuwtjes, dagbladen,
schema’s en foto’s. Like en
volg ons om niks te missen!
Alles is ook te vinden op
onze nieuwe website: www.
openrandenbroek.nl
Twitter, Facebook en Instagram
mee tijdens het toernooi met
#ORT2018. De leukste berichten
per dag zullen in het dagblad te
vinden zijn. Tip: Woordgrappen
en een ananas doet het goed bij
de hoofdredacteur.

“Links – rechts – links – rechts, op de plaats, rust!”
Het sportiefste, gezelligste, maar ook meest
strijdlustige toernooi van Amersfoort is weer van
start gegaan. Het Open Randenbroek Toernooi
is klaar voor dé battle van het jaar! Na het lekker
luieren in het Hawaaïaanse zonnetje van vorig jaar
is het dit jaar tijd om hard aan de bak te gaan, het
uiterste uit jezelf te halen en bovendien strategisch
en bedachtzaam te werk te gaan in de strijd om
de winnaarstitel. Haal de camouflagekleding,
de verrekijkers en de zware rugtassen maar
uit de kast, want
een
goede
voorbereiding
is
het halve werk.
Samenwerken staat
dit jaar voorop
en dat is ook
terug te zien in de
samenstelling van
de ORT commissie. We hebben dit jaar namelijk
‘gast-gastheren en vrouwen’ die ons bataljon
komen versterken, die hele leuke gasten zijn!
Allemaal bereid om hun steentje bij te dragen
aan het ORT leger en bovendien voor de nodige
gezelligheid te zorgen. Uiteraard staan er weer

goede feestjes op het programma om een
beetje te kunnen ontspannen na alle strijd en
inspanning. Om op de hoogte te blijven van hoe
de battle vordert kunnen uiteraard al onze social
media kanalen gevolgd worden. Facebook,
www.openrandenbroek.nl en instagram, een
echte soldaat weet precies wat er speelt in
het kamp van de vijand! Het wordt weer een
fantastische week met mooie wedstrijden, een
hoop gezelligheid, spetterende feestjes en een
hoop vermaak. Super dat je op vrijwillige basis
gehoor geeft aan de
dienstplicht en er
bij bent! Of wij onze
punctualiteit
ook
zullen nakomen blijft
de vraag. Wij zullen
er in ieder geval
alles aandoen om
de wedstrijden op
tijd te laten beginnen. Of jullie ook over de juiste
wapens beschikken om je tegenstander het vuur
aan de schenen te leggen en de wedstrijd in het
heetst van de strijd naar je toe te trekken blijft
een tweede vraag. Wij kijken er als commissie
naar uit om jullie te zien schitteren!

‘‘Of jullie ook over de juiste
wapens beschikken in het
heetst van de strijd blijft een
tweede vraag’’
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Thema
De landmacht, luchtmacht en de cavalerie
slaan speciaal voor het ORT de handen
ineen om een gezamenlijk strijd te leveren.
Vanuit de bosjes in camouflagejassen de
tegenstanders begluren, op rantsoen
om krachten te verdelen, maandenlange
trainingen met zware bagage om topfit ten
strijde te gaan, onze ORT deelnemers zijn
er klaar voor! Afzien, zweten en inspanning
leveren, daar zijn we niet vies van. Het levert
zelfs een gevoel van samenhorigheid op.
Als commissie vinden we dit belangrijk en
we hopen dat iedereen zich thuis voelt in
ons kamp! Of je nu luitenant-admiraal of
generaal bent op het gebied van tennis of
nog maar net je ontgroening als soldaat
3e klasse in het tennisleger hebt gehad,
iedereen is welkom. Zolang je natuurlijk
100% inzet levert en niet bang bent van
een beetje afzien, want anders krijg je
te maken met de opperofficieren! We
nodigen jullie graag uit om deel te nemen
aan alle activiteiten die zo goed bij het
gecamoufleerde legerjasje passen en
verwachten natuurlijk wel dat jullie om 5
uur ’s ochtends als eerste present staan!

Het park is omgebouwd tot een echt FORT
Randenbroek met artillerie, tomahawks,
kogelbiefstukken,
camouflagenetten,
wapens (nep natuurlijk mensen) en vlaggen.
Ons rest nog één ding te zeggen: “Geeft
acht!”

Bedankjes
Ons toernooi kan niet zonder de hulp van
externe vrijwilligers. Daarom hierbij even
een speciaal bedankje aan hen die veel
doen maar niet iedereen ziet. Met het risico
dat we iemand vergeten willen in ieder geval
al een aantal mensen bedanken. Tijdens de
competitie hebben we wederom mogen
genieten van de kookkunsten van Jerry en
José en ook dit jaar staan ze weer de hele
week klaar om u te voorzien van dagelijkse
maaltijden, broodjes en snacks. Dit jaar
is zelfs een heuse buitenkeuken in elkaar
getimmerd om het allemaal nog een stukje
beter te maken. Als u het terras oploopt is
de buitenbunker niet te missen. Ook dit jaar
weer een dagelijks menu en diverse snacks.
U hoeft de hele week niet meer thuis te eten.
Er is namelijk voor ieders wat wils. Geheel in
thema zullen kogelbiefstukken, Tomahawks

en soldatenkost de revue passeren.
Dagelijks kunt u hier lekker dineren, houd
de facebookpagina en het dagblad in de
gaten voor het menu van de dag!
Een openingsavond organiseren inclusief
BBQ gaat ook niet zonder de hulp van
vrijwilligers en een restaurant. Allereerst
willen we GLX Meat bedanken voor het
zorgen van het ambachtelijk vlees, vis en
vega. Daarnaast Imesh Braem en Emiel
Koelewijn, de twee soldaten die vanavond
het vlammetje van de BBQ op gaan steken
en de Tomahawks in bedwang gaan houden.
Wie is er niet door hem op de gevoelige
plaat gelegd? Ook dit jaar hebben wij Bert
Vrugteveen bereid gevonden om weer wat
klikkerdeklak met z’n fotocamera te doen. Zie
je Bertje lopen, lach dan even lief naar hem!
Deze op en top vrijwilliger maakt inmiddels
ook zo’n 37 jaar foto’s voor het ORT. Hij is
wederom naar Indonesië afgereisd voor
een trainingskamp om zo goed mogelijk
foto’s te schieten voor het ORT. Ook
de barcommissie en barmedewerkers
van deze week, alvast bedankt! Dit jaar
hebben wij naast de commissie een team

“Vanuit de bosjes in camouflagejassen de tegenstanders begluren, op
rantsoen om krachten te verdelen, trainingen met zware bagage’’
van vrijwilligers weten te regelen om het toernooi perfect te laten
verlopen. Zij zijn bereid om ons één of meerdere dagen te helpen
deze week met de hospitality op het terras, het ondersteunen
van het banenteam en overige werkzaamheden. Met de kans om
iemand te vergeten bedanken we ze hier even gezamenlijk. In de
week zullen wij hier nog verder op terugkomen om de vrijwilligers
persoonlijk te bedanken.

Sponsoren
We zouden hier natuurlijk kunnen beginnen over hoe belangrijk
sponsoren zijn voor ons toernooi, dat we niet zonder ze kunnen,
we ze enorm willen bedanken, en dat doen we dus ook! De
sponsorinkomsten lopen terug, maar wij blijven ze nog steeds
bedanken.
Chasin
Chasin, het kledingmerk en lifestyle voor de trendy man: ‘made for
the curious individual, who wants to cross boundaries and live his
life to the fullest’. Nou dat dus. Hidde Bauman(t) nog steeds lekker
aan de weg aan de Riddergang 10 in Amersfoort. Ben je hip en
happening, heeft je mannetje nieuwe fashion nodig of heb je een
dag niks beters te doen, ga dan eens langs bij deze fashion shop.
Hidde ontvangt u met open armen!
Pon Dealer
Alweer Pon Dealer denkt u? Ja alweer, het is inmiddels een
huwelijk. Pon Dealer bewijst dat niet alleen hun auto’s en service
erg betrouwbaar zijn. Ook de sponsorrelatie met het ORT is van
optimale kwaliteit, de lange termijnvisie is daarmee uitgestippeld.
Inmiddels al zo’n kleine tien jaar zijn het ORT en Pon Dealer niet los
van elkaar te krijgen, wat ons betreft op naar de volgende 10, okay
vriend! Met dank aan de ex-CEO, presidente Raymond ‘ik zal je

zeggen’ van Keken is dit de meest trouwe sponsor onder de trouwe
sponsoren.
Tecnifibre
Het tennismerk mensen. De relatie tussen het ORT en Tecnifibre
begint inmiddels ook op een huwelijk te lijken. Voor het vijfde jaar op
rij zijn het ORT en Tecnifibre 2 handen op 1 buik. Overal waar Stefan
van Eijden een stap binnenskamers zet wordt een normaal merk het
tennismerk wat je moet hebben. Dit jaar flaneert de commissie in
mooie kleding van het Franse merk. Daarnaast sponsort tecnifibre
meerdere items voor de dagelijkse loterij en de veiling. Kaartjes voor
de finale van het ABN AMRO WTT, een tennisracket en gripjes kunt
u onder andere winnen. Deze topprijzen wilt u niet missen mensen!
Classic FM
We gaan live mensen! Dit jaar hebben een match gevonden op
sponsorgebied met Classic FM, het radiostation van Nederland!
Tijdens het toernooi vinden er klassiekertjes op de baan plaats,
Classic FM heeft klassieke muziek, een 100 % match dus. Wij vonden
elkaar snel in een mooie deal.
Makelaars
Voor het tweede opeenvolgende jaar hebben we wederom geen
makelaar kunnen vinden. De meest genoemde reden is nog steeds:
‘We hebben het te druk. De marges staan totaal niet onder druk. We
hebben geen tijd voor sponsoring’. Dit jaar geen huis van de dag in
het dagblad aangezien elk huis al binnen een dag verkocht is.
Reservelijst
Helaas hebben we ook dit jaar weer een hoop kandidaten de deur
moeten wijzen. Graag willen we nog wel even speciale dank uitspreken
voor de vasthoudendheid van: Bami’s dartshop&schoudervullingen,
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Tomahawk Ingmar, Cin Cin Gerlos, HARC
Amersfoort, Goudvissen Paradijs Soest,
Driewieler specialist Karelsen, Rob’s
kuttekop, Tast Toe cafetaria&harddrugs
Amersfoort, Krokodillen Leren Tassies uit
Beverwijk en het Noord-Koreaanse eethuis
Kim Jung-Duo.

toch niet willen, volgend jaar maar niet
weer doen. Dan wederom de spelers die
gravel in Huttekütteveen, Hillie en Utreggg
verkiezen boven onze fantastische en
optimaal onderhouden smashcourtbanen.
Kansloos.. De schema’s dan, deze zijn te

Schema’s
Het ratingtoernooi hebben wij vaarwel
gezegd. Mensen willen toch graag twee
keer singelen of dubbelen, nou vooruit dan
maar. Wij spelen weer in de ouderwetse
categorieën, van 2 t/m 8. 8 zult u denken?
Ja, sinds dit jaar hebben wij de categorie
8 geïntroduceerd. Dit omdat wij vinden dat
beginnende tennissers ook de kans moeten
krijgen om wedstrijden te spelen. Ten
tweede werden de schema’s in de 7 anders
zo groot dat wij 5 weken nodig hadden om
de wedstrijden in deze categorie plaats
te laten vinden. Uiteindelijk hebben 303
mensen de moeite genomen om zich in
te schrijven voor het tennistoernooi van
de regio Amersfoort. TC Hoogland is ook
weer in grote getale van de partij, daar
zijn wij zeer content mee! Nog steeds zijn
er aantal omliggende tennisverenigingen
in Amersfoort die hebben besloten om
maar weer lekker clubkampioenschappen
in week 26 te organiseren. Dat moet je

vinden op toernooi.nl.

Commissie
De commissie is dit jaar intact gebleven.
Jesse en Bianca hebben afscheid genomen.
We hebben geen nieuwe aankopen op de
transfermarkt gedaan. Met het tiental wat
er nu staat moeten we het doen. Op de
website worden ze uitgebreid toegelicht.
Daarnaast hebben wij wel sinds dit jaar
de hulp van vrijwilligers. Je herkent ze aan
de blauwe polo’s. Zij ondersteunen de
commissie waar nodig. Je kan ze vinden op
het terras voor de hospitality, op en rond
de banen om te helpen met het escorteren
en slepen. Iedereen die zich hiervoor inzet,
alvast ontzettend bedankt, we love you!

“Wij hebben geen nieuwe aankopen op de transfermarkt gedaan’’
Activiteiten
Zaterdag 23 juni: Openingsavond
Van die maandenlange trainingen, tactische voorbereidingen
en het prepareren van de wapens krijg je natuurlijk wel trek.
Op zaterdag 23 juni wordt het toernooi daarom vanaf 18.30 uur
afgetrapt met goed, stevig rantsoen in de vorm van een barbecue.
Uiteraard wordt er gezorgd voor lekker vlees om een hele goede
bodem te leggen voor de naderende strijd, maar ook voor de
vega’s in ons kamp wordt goed gezorgd. Nog éven de laatste
tactieken bespreken en ontspannen, terwijl de witte vlag wappert.
Denken dat je nog niets te vrezen hebt kunnen we nog lekker even
los gaan! Tijdens de openingsavond zal er ook een loterij worden
gehouden met spetterende prijzen. Iedereen
is welkom, neem alle familieleden en vrienden
mee voor het heerlijke eten, de muziek en
natuurlijk de gezelligheid!
Woensdag 27 juni: Ladies night
Met al die oncharmante, ruim zittende,
vormeloze legerkleding en die vieze
camouflage vegen op ons gezicht is het in
het midden van de week wel tijd voor een beetje vrouwelijkheid.
Even ontspannen en niet op scherp staan, onze vrouwen hebben
er behoefte aan! Dit jaar hebben we weer flink uitgepakt met een
zeer wisselend aanbod en een hoop gezellige ‘thuisblijvers’ om
onze dames heerlijk in de watten te leggen. Alle dames zijn welkom
vanaf 20.00 uur in ons clubhuis voor de enige echte Ladies Night.
Uiteraard zullen we wat vertrouwde gezichten tegen komen, maar
ook enkele nieuwe rekruten haken graag aan. Laat je verrassen
en verwennen en kom lekker een avondje relaxen! Uiteraard ook

geschikt als afleiding voor de vrouwen van wie de partner naar
het front is gegaan en hard aan het strijden is: wij dames steunen
elkaar!
• La Vie en Roos, de ster onder de schoonheidsspecialistes.
• 	N-Restyle, voor hele toffe woonaccesoires.
• MooiZo, Beauty, Hair & Nails
• Image Completo, kleding en accessoires.
• New Fysic, een dieet op maat!
• Movement Club 033, voor de echte fitgirls.
• Batavia Ingmar, Nike sokken en boxershirts
• Laila & Mary nagels, Voor de mooiste kleuren Gel nagellak
• Delicious thee+chocolade, diverse soorten thee en chocolade
Vrijdag 30 juni: Feestavond
Aan de vooravond van de beslissende battles is het tijd om nog
even te ontspannen. Op vrijdag 29 juni is het weer tijd voor hét
hoogtepunt in de militaire loopbaan: de feestavond! Nog even
lekker los gaat, verstand op 0 en dansen met de vijand. Alles kan
op dit spetterende feest. Groen, bruin, camouflage of kromlopend
van alle medailles: de kledingkeus spreekt voor de verbeelding.
Vanaf 21.00 uur gaat de dj de beste strijdliederen de wereld in
draaien en staan onze gezellige en charmante bar mannen- en
vrouwen klaar om de lekkerste drankjes te verzorgen. Uiteraard is
de cocktailbar ook weer geopend. We zien jullie vrijdag, zorg dat
je het niet mist!
Dagelijks: J&J Restaurant
Vanaf maandag t/m zaterdag staan Jerry en José in een geheel
nieuwe buitenkeuken de lekkerste maaltijden voor u te verzorgen!
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Vrienden van het ORT
Het blijft toch erg mooi, mensen die het ORT zo’n hart warm
toedragen dat ze hier € 50,- voor over hebben. Van deze
opbrengsten hebben wij bijvoorbeeld een printer en een partytent
(deze waaien nogal eens weg) kunnen kopen. Inmiddels acht jaar
geleden gestart en van deze opbrengsten kunnen wij het toernooi
organiseren in de stijl zoals we het nu doen. Dit geld gebruiken
we ook voor de diverse activiteiten die we organiseren en om het
park mooi aan te kleden in de stijl van het thema en voor diverse
versnaperingen. Ook dit jaar prijken er weer meer dan 30 namen
op het VVORT bord, super bedankt daarvoor! Je kunt de vrienden
herkennen aan de dit jaar weer speciaal ontwikkelde VVORTpolsbandjes.
Ook jij kunt je nog de hele week aanmelden als Vriend van het
ORT, in ruil daarvoor krijg je een:
•
•
•

een geheeld verzorgde sponsorlunch op de finaledag
een eervolle vermelding op het bord Vrienden van het ORT,
dat de gehele week op het park zal staan.
een uniek Vriend van het ORT 2018 polsbandje!

Mocht je nog geen Vriend van het ORT zijn, trek dan even één
van de commissieleden aan zijn/haar oorlel! Meer informatie is te
vinden op onze nieuwe website, www.openrandenbroek.nl.

*E
 rik van de Water weer klaar stond met een bestelling van de
McDonalds om 00:31 nadat Natasja, Lars en Robbert klaar waren
met de loting en het plannen van de wedstrijden.
* Lars nog steeds moet bijkomen van zijn bachelor party in Gent.
Verkleed als calimero in een roze tutu heeft hij een weekend lang
opdracht moeten uitvoeren die hij zeg maar doordeweeks niet zo
1,2,3 zal doen.
* Dat we niet elke dag wist je datjes gaan doen omdat het soms zo
moeilijk is om er 1 te verzinnen. Dus als je ze niet ziet, zijn ze er niet.
* Jordy Kamerling een automatisch bericht stuurde bij een bericht
vanuit de planning: ‘meld zich op werk, gaat op crashdieet en een
mini trainingskamp opzetten.

*
De nummer 324 van Nederland zich op de valreep heeft
ingeschreven. Enig overleg met de fitnesstrainers, mental coaches
en fysiotherapeuten was nodig om tot het juiste besluit te komen.
Hij doet mee in de HE 2 en in de HE 3 dus komt dat zien mensen!
* Wij dit jaar een nieuw scherm in het clubhuis hebben waar elke dag
het laatste nieuws, foto’s en uitslagen op komen te staan. Wederom
een stukje zichtbaarheid en innovatie bij Randenbroek. Narrowcasting
in optima forma. Nu kunt u echt niks meer missen.
* Het Nederlands elftal niet meedoet met het WK voetbal. Maar wij
zenden het WK voetbal wel uit. Ook nog eens op een groot scherm.
Als tenminste iemand weet waar de afstandbediening is.
* Het thema dit jaar zo groot is. Drie vrachtwagens waren er nodig
om alle spullen van het thema het park op te krijgen. Onder andere
autobanden van 100 kilo, 30 duitse helmen, camouflagedoeken en
een jeep uit 1943 zijn te vinden op het park.
* Commissielid Bonnie ‘Baco’ van de Born over deze jeep waakt.

