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Open Randenbroek Toernooi

@RickyTuhusula
Ik ben nog op zoek naar een 
nieuwe brommerclub. Vorige 
is recent opgeheven. Wie 
weet nog een leuke?

 Vrijwilligers van de dag
De volgende mensen willen wij 
bedanken voor hun fantastische  
inzet gisteren in het banenteam 
en de hospitality:

* Ron Heijkoop
* Carlo van Uden
* Bart van Uden
* Samanta Meijerink

Vandaag is het alweer woensdag. De 
woensdag, dat breekt altijd lekker de week. 
Gisteren ging de laatste partij om 01.30 
uur de baan af, volgend jaar maar lekker de 
supertiebreak invoeren. Vandaag staat 
de altijd beruchte 
ladiesnight op het 
programma. 

In de ronde van 
18:15 uur stond er 
een Franse topper 
op het programma. 
Veel dingen zijn 
toeval maar dit kan haast niet. Er doen twee 
Fransen aan het toernooi mee, geheel toevallig 
in dezelfde categorie en zij zijn ook nog tegen 
elkaar geloot. ORT bekendheid Florent Richard 
nam het op tegen Marc Antoine Lachartre. Beide 
heren kenden elkaar nog niet, maar Fransen 

weten elkaar overal snel te vinden. Marc Antoine 
Lachartre kwam het Parc du Randenbroek 
oplopen met een raquet et un creditcard. Hij 
liep linea recta richting Florent toe om hem te 
begroeten met een kus, een Franse kaas en een 

Bonjour mon amour. 
Op de baan was 
het een echte Frans 
topper zoals Franse 
toppers horen te 
zijn. De volgende 
uitspraken konden 
wij noteren: Il n’y 
a pas la lumière à 

tous les étages, Va te faire cuire un oeuf, Pisser 
dans un violon, En faire tout un fromage, Pisser 
dans un violon en La Vache qui rit. Na bijna 3 uur 
trok Florent Richard aan het langste eind.   Hij 
won met 5-7 6-3 7-5 een stoomt door naar de 
volgende ronde. Na afloop ging een romantisch 

SHOT’S FIRED
BREEK DE WEEK LADIES!

‘‘Hij liep linea recta richting 
Florent toe om hem te 

begroeten met een kus, een 
Franse kaas en een Bonjour’’ 

HE4 18.15 Sandroe Jansen VS. 
Gijs ‘Fissah’ Visser

HE2 19:45 Jordy Kamerling 
VS. Martijn Sanders

DE4 19.45 Marieke Gille VS. 
Carmen van Leijnehorst

HD2 21.00 Sebastiaan 
Burgstede & Joël van FARC 
VS. Dennis Kockx & Edwin van 
Almkerk

GD7 21.00 Natasha van Veen 
& Jerry Tuhusula VS. Kirsten 
Kockx & Michiel Hendrikse
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avondkaarsje aan, kwamen de dames van 
de Hospitality Franse kaasjes brengen, een   
bordeaux wijn inschenken en ouderwets 
lullen over Bretagne. Dit was echter niet 
helemaal het geval. Marc Antoine riep na 
het laatste punt een aantal keer Merde, trok 
zijn shirt uit en gooide het weg. Florent riep 
daarentegen ‘Allez les bleu - morgen weer 
een Cordon Bleu. 

Een volgende publiekstrekker was de heer 
Kolbrink in zijn rondepartij om 21.15 uur. 

Bij de eerste stappen op het park begon 
het gezanik, gehik en ge-ahhh al. Zoals 
altijd was onze Border Kollie gretig op de 
eerste punten, splitsteps, hijgen, forehands, 
backhands, kwispelen en met het tongetje 
uit de mond liep hij uit naar matchpoint. 
Maar omdat winnen overratted is besloot 
Kollie alles weg te geven. 

Woensdag was ook de dag van het debuut 
van Dani Buth in de categorie 7. Met Jacco 
Broersen aan zijn zijde trokken ze ten strijden 

tegen Bart Borgman en Jeroen Dekkers. Het 
debuut van onze Surinaamse #Fitboy liep 
niet zoals gewenst, maar met zijn schatje 
Romy op de tribune kon hij snel getroost 
worden. Bart en Jeroen stomen door naar de 
volgende ronde.

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

*  Bernard Weber gisteren zijn eerst column heeft aangeleverd. Deel 1 
van de 2. Ik zal niet veel prijsgeven maar het gaat over ‘het bankstel’.

*  Erik ‘H2O’ van de Water dacht dat baan 4 ‘geknapt’ was en hij kon 
gaan slepen. Hij liep de baan op. Echter, het was alleen een derde 
set geworden. Lekker gewerkt, pik!

*  Marc Antoine Lachartre maandag ook het park op kwam lopen 
omdat hij dacht te moeten spelen. De Franse versie van toernooi.nl 
is nog niet helemaal up-to-date. 

*  Gerard ‘blijf van mijn fiets af’ van Putten en Ed Steenbeek na afloop 
van hun partij ruzie hadden over de eindstand. Na een discussie van 
een halfuur werd toch duidelijk dat zij gewonnen hadden.

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

* Marloes ‘warme noten...’ voelde....In het notenbakkie.  
*  Vandaag de ladiesnight is! Als het nou nog niet bekend is bij de 

duifjes onder ons.. we verwachten een hoge opkomst!
*  Richard van de Hoef door zijn hoeven zaktte op baan 3. Hij ging vol 

op zijn plaat en heeft een mooi aandenken op zijn knie zitten. 
*  Alex de Waal en Lex van de Meer zo van de wedstrijd genoten dat ze 

besloten dat een tiebreak tot 13-11 er ook nog wel bij kon.
* We vandaag een record aantal 3-setters hebben gespeeld. 
*  Wij vandaag de Turkse Pizza met kebab van 89 cm omtrek hebben. 

Het toppertje van afgelopen competitie staat op het menu. 
*  Bonnie Baco geen dag zou drinken deze week... U mag zelf invullen 

of hem dat gelukt is. Hij eet volgens de 3 V’s: Vies, Veel en Vet.
*  De sleutel tot het vest, de sleutel tot alles is. Commissielid Ronald 

van de Born is namelijk zijn grijze vest kwijt. Mocht u hem gezien 
hebben, zeg vooral niks. 

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 WOENSDAG 27 JUNI
Turkse pizza met kebab  € 6,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!


