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ONE
WATCH  

Open Randenbroek Toernooi

@ErikvanderWieltennis
Gisteren 43 prijzen gewonnen 
met de dagelijkse loterij op 
het ORT. Wat een fantastische 
prijzen!

@SanderJanson
De wedstrijden van vandaag 
hebben geen verhaal nodig. 
De wedstrijden schrijven hun 
eigen verhaal. Daar hoef je geen 
moeite voor te doen. 

Twitter, Facebook en Instagram 
mee tijdens het toernooi met 
#ORT2018. 

Military Monday was een dag van de zon, de 
schnitzels van 1 bij 1 meter en van veel prijzen 
in de loterij. De werkweek is begonnen. 
Vandaag een vol schema met 8 banen vol.

In de ronde van 
18.00 uur was 
het de beurt aan 
de Armeense 
k r a c h t p a t s e r 
en partyflokker, 
Darco Cezvejican! 
Normaal speelt 
Darco in het 
voorweekend, dat is dan vaak ook zijn laatste 
wedstrijd.  Dit jaar was hij op de maandag 
ingepland en dat  ligt hem een stuk beter. Darco 
zingt voor zijn wedstrijd altijd een Armeens 
nummer over een stuk leverworst in een zak 
doen om er een jaar later aan te ruiken. Een 

bekend ritueel in dat land. Tijdens de wedstrijd 
pompt hij de ballen als een loodgieter naar de 
overkant.  De zon stond de goede kant op, hij 
won en stoomt door naar de volgende ronde. 

In de ronde van 
21.15 uur was het 
de beurt  aan oud-
commissielid Bianca 
Jansen. Dit jaar zult u  
wel iemand missen 
in de planning, de 
iconische stem aan 
de telefoon  die 

soms door de geluidsbarriere heenging. Na 12 
jaar in de commissie gezeten te hebben doet 
zij dit jaar weer mee met het toernooi. Op de 
openingsavond kon zij om 22.00 uur al geen 
glas meer recht houden, we zij benieuwd wat 
de feestavond brengt. Zij doet dit jaar in twee 

TANKIE TUESDAY
SPANNENDE KRAKERS!

‘‘een Armeens nummer over 
een stuk leverworst in een zak 
doen om er een jaar later aan 

te ruiken’’ 

HE7 16.45 uur
Thijs Omloo
 VS
Jeroen Ephraïm

HE5  18.15 uur
Marc Antoine Lacharte
 VS
Florent Richard

HE2 19.45 uur
Dennis Kockx
 VS
Hugo Kampschreur

HE4 21.15 uur
Ingmar Kolbrink
 VS
Max Albert
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onderdelen mee. Gisteren speelde zij met 
Marloes Stapvoets een damesdubbeltje. 
En het was een klassiek damesdubbeltje: 
kittig,  volley’s zijn verboden en maanballen. 
Zij speelden tegen het Randenbroekse 
duo Marieke ‘het is om te’ Gille en Tara van 
Fraaijenhoven. Dit duo heeft met het team 
in de competitie welgeteld 5 wedstrijden 
gewonnen van de 56 gespeelde wedstrijden. 
De vorm en het vertrouwen is dus lekker 
aanwezig. Zij wonnen wel met 6-1 6-3 van de 
najaarsbazinnen van Randenbroek.

Dagelijkse loterij
459 prijzen
Prijskans: 1 op 3
€ 1,00 per lot
Aanbieding: 6 loten voor € 5,00.

BULLETin Voorzitter
Hi soldiers, 

Het is inmiddels 
dinsdag en Ooms 
heeft eindelijk 
een plekje in het 
dagblad voor mij 
gereserveerd. Het 
tweede jaar als 
voorzitter van dit 
prachtige toernooi 

en ook dit jaar gaat het een geweldige week 
worden. De weersvoorspelling is fan-tas-
tisch. Onze Hawaïaanse vrienden van vorig 
jaar hebben goed naar onze wens geluisterd. 
Op zondag hebben we zelfs te maken met 

tropische 30+ temperaturen. 

De commissie is dit jaar hetzelfde gebleven. 
Intern hebben enkele commissieleden een 
andere functie gekregen maar daar bleef 
het ook bij. Volgend jaar verwachten wij 
vuurwerk op de transfermarkt mensen. Onze 
headhunters zijn zeer scherp. 

Het thema van dit jaar hebben jullie 
waarschijnlijk nog niet gezien want we zijn 
erg gecamoufleerd dit jaar. ARMY natuurlijk! 
Een heerlijk thema waar wij onze creativiteit 
weer hebben ingestopt. De eerste dagen 
hebben wij leuke reacties gehad. Bedankt 
mensen! Ik heb trouwens mijn bed niet 
opgemaakt, mijn excuses aan Renée. 

Alle deelnemers die nog in het toernooi 
zitten wil ik succes wensen de komende 
wedstijd(en) en neem vooral veel publiek 
mee. Wat is nou mooier dan voor een volle 
tribune shinen op het ORT?! 

*  Frank Maas zich heeft genomineerd tot meest fanatieke deelnemer 
van het toernooi. Met het petje schuin op zijn hoofd maakte hij 
furore  op de baan. Bij elk winnend punt schreeuwde hij het uit!

*  Jerry in zijn wedstrijd moest springen, Jerry Springer.
*  Hanneke ‘Moekie’ Schoordijk gisteren weer een code rood moment: 

‘Ik zat vroeger op turnen en bij de prijsuitreiking beging ik een 
blunder. De derde prijs werd opgenoemd, de tweede prijs werd 
opgenoemd en bij de eerste prijs werd er Hanneke omgeroepen. 
Hanneke sprong op en rende naar voren, het was tot haar grote spijt 
alleen een andere Hanneke die gewonnnen had. 

*  De heer Bernard Weber weer terug van weg is weggeweest. De 
grootste supporter van het toernooi, de gastcolumnist van twee jaar 
geleden, en de rasechte tennisfan in hart en nieren betrad gisteren 
voor het eerst in de week het park. Twee jaar geleden nog een 

fantastische column over de GehaktBal. Dit jaar verwachten wij ook 
weer een topstuk!

*  Dezelfde heer Bernard Weber Vriend van het ORT is. Wij waren 
hem vergeten te melden op het VVORT-bord. Hij had namelijk het 
bedrag naar de rekening van de club overgemaakt. Dan gaat het in 
SAP bij debiteurenbeheer van het ORT niet helemaal goed.

*  Een onbekende vrouw op baan 2 het volgende zei: ‘De afdruk op 
deze gravelbaan zie je best goed.’ Het is alleen geen gravel, jammer 

* Alles een penalty is bij het WK voetbal. 
*  Marjolijn Zadelaar raar op keek toen zij hoorde dat de volgende 

wedstrijd op vrijdagavond 21.15 uur was gepland: ‘Je denkt toch niet 
dat ik die gin tonnies op de feestavond laat lopen?’

*  Het Kannietmeer de nieuwe vakantiebestemming van de commissie 
wordt? Dat ligt tussen het Comomeer en het Gardameer. 

*  Emiel Koelewijn vandaag weer wakker werd door de wekker van de 
belastingdienst. 

RESTAURANT JERRY & JOSé

ORT Soep met stokbrood   €3,50
Frites     €1,50
Kroket/Frikandel    €1,50
Broodje kroket/frikandel   €2,00
Frikandel XXL    €3,00
Gehaktbal    €2,00
Broodje gehaktbal    €2,50
Broodje hamburger    €2,50
Broodje kipburger     €3,00
Kaassouflesse    €1,50
Sloppy Joe    €4,50  
Bitterballen 8 stuks    €2,50
Bittergarnituur 12 of 24 stuks   €5,00/€7,50

MENU VAN DE DAG DINSDAG 26 JUNI
Boeuf Stroganoff   € 7,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!


