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MAANDAG 25 JUNI
Open Randenbroek Toernooi

MILITARY MONDAY
SPANNENDE KRAKERS!

ONE
WATCH
HE6
18.00 uur
Thomas Meulman
VS
Darco Cezveciyan
HE 2
19.45 uur
Hugo Kampschreur
VS
Jeffrey van Limpt
DD4
21.15 uur
Marieke Gille & Tara van
Fraayenhoven
VS
Marloes Buijvoets & Bianca
Jansen

De Vrijwilligers van de dag
Wij de volgende vrijwilligers
van zaterdag en zondag
uitroepen tot vrijwilligers van
de dag: Hanneke, Roos, Inge &
Raymond #ORT2018 #Tennis
@LarsSchoordijk
‘Alles is een bieropener’
#ORT2018 #Tjommies
@Bonniebaco
Ik drink deze week niet meer.
Geen water in ieder geval.
#ORT2018 #tennis
Twitter, Facebook en Instagram
mee tijdens het toernooi met
#ORT2018.

We zijn warm. Na een rustig begin met een
BBQ hebben we gisteren een lekker vol
programma gehad met mooie potten maar
ook wat kleine oogjes.
Army
betekent
strijd, en strijd dat
was het. Na een
zeer
geslaagde
openingsbarbecue
met heerlijk vlees
van
GLX
Meat
werd de avond
afgetopt
met
gin-tonics, weizen, biertjes en bacootjes. En
een avondvullend ORT programma is niet
compleet zonder het nummer uit de Neerlandse
popmuziek op repeat te zetten; Laat de zon in
je Hart. En zoals het gaat, wanneer je ‘s avonds
de zon in je hart hebt staan, dan schijnt diezelfde

zon de volgende dag net iets te fel. Dus de
zonnebrilletjes konden weer uit de kast en
Ingmer ‘DingDong’ van Dongen kon weer lekker
vegeteren tussen baan 2 en 7. Daarmee kunnen
we stellen dat het ORT nu officieel echt geopend
is!

‘‘Een ORT programma is niet
compleet zonder hét nummer
‘Laat de zon in je hart’ op de
repeat te zetten’’

De zondag stond
bomvol met mooie
potjes, zo startte
we met een mooi
dubbeltje
waarin
Joel
van
FARC
&
Sebastiaan
Burgstede het opnamen tegen sJeffrey van
Limpt & sJordy Kamerling. Een koppel bestaand
uit een Randenbroeker en een Hooglander, dat is
als water en vuur. Ze vonden elkaar op de rotary
club in Hoogland-West. Na een lange 3-setter
trokken zij de wedstrijd wel naar zich toe.

OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 2018
Tegelijkertijd moest Randenbroek protegé
Gijs ‘Fissah’ Visser het opnemen tegen
Frank de Bruin. Gijs had zijn bijnaam weer
eens eer aan gedaan doordat hij de avond
ervoor achter hertjes en niffo’s was aan
gegaan in de Amersfoortse Binnenstad.
Hij is inmiddels geen leider meer van de
beruchte
kauwgomballenbende
DEUS uit Amersfoort-Noord. Het
was duidelijk dat Gijs met zijn hoofd
nog ergens anders zat want hij had
duidelijk moeite met het uitserveren
van de wedstrijd. Bij de stand van 6-2
5-3 en 40-30 mocht hij serveren voor
de wedstrijd. Na de service liet hij zijn
racket uit zijn handen vallen waarna de
return te lastig bleek om terug te slaan
met zijn handen. Hij schrok hier zo van
dat hij plots 6 games op rij verloor.
Zijn reactie: ‘Wat gebeurt hier? Ik ben
helemaal de weg kwijt!’ Met een 3-0
achterstand in de derde set begon
gissa fissa aan zijn wederopstanding.

Hij kon zijn racket vasthouden en won met
6-2 5-7 6-4. In de kwartfinale treft hij niemand
dan Sander JanSSon.
De dagelijkse loterij is van start! 459 prijzen
dit jaar in totaal. Prijskans: 1 op 3. € 1,00 per
lot. Aanbieding: 6 loten voor € 5,00.

Zoek de verschillen!?
Wij blijven doorgaan met het zoeken van
de verschillen. Was het gisteren de slager
van Randenbroek, Watertje. Vandaag is het
de beurt aan DingDongen. De CFO van
het ORT maakte gisteren het verstandeijke
besluit om nog even de stad in te gaan na
de openingsavond. Meneertje sloot
af met het welbekende broodje
Hadi en een shot Amaretto om
uiteindelijk om 06:00 te gaan slapen.
Bij aankomst gisterenochtend op
het park hingen zijn wallen nog
op zijn stuur, het ontbijtje sloeg
hij over. Heel zielig zat hij ruim 3
uurtjes tussen baan 2 en baan 7
op een picknickbankje zijn kater te
bestrijden. Hij had het zwaar. Op de
linkerfoto ziet u een zak hooi. Op
de rechterfoto ziet u ook een zak
hooi. Dat heeft volgens mij geen
verdere uitleg nodig. Wederom
geen verschil tussen de 2 foto’s.

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 MAADAG 25 JUNI
Schnitzel met Frites & sla		

€6,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!

*E
 miel Koelewijn geen belasting wil betalen. Zijn reactie dat hij later
belasting moet gaan betalen: ‘‘Ik heb geen zin om van maandag
t/m woensdag wakker te worden van de wekker om voor de
belastingdienst te werken. Na mijn studie rekenen voor beginners
begin ik op een startsalaris van 70.000 euro. Ik zit er dan niet op te
wachten om 52 % te moeten inleveren aan wat paupers.
*
Robertje Nieuwland een week lang in Bretagne gebivakkeerd
heeft. Op het programma stond: jeu de boules, blokken gooien,
ambachtelijk pain au chocolat bakken, maisvelden knuffelen,
vingerverven met Veenstra, rode vino hakken met Jesse en
spannende nietszeggende verhalen vertellen bij het kampfvuur.
Alles onder het motto: op welke pony laat jij jezelf grazen.
* De homemade Hawaii tosti gisteren zo’n daverend succes was dat hij
is uitverkocht voor de gehele week. ‘Een probleem met de levering

van de ananassen aldus restaurantmanager Jerry.’
* Larsie Schoordijk gisteren zijn schatje-patatje speciaal wou ophalen
met de auto. Dit communicatief zo goed was afstemd dat zij zelf al
naar Randenbroek per fiets kwam. Lars kwam per auto bij een leeg
huis aan. Pure romantiek!
*
Imesh Braem met onderstaand gasmaker furore maakte op de
openingsavond.

