OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2018
ZATERDAG 30 JUNI Open Randenbroek Toernooi

FEESTAVOND WAS
WERKELIJK TOP!!

ONE
WATCH
HE4 11.45 uur
Tijn Eleveld
VS
Sander Jansen
HD5 13.00 uur
Nique van FARC & Brian van
den Heuvel VS Pascal Tuhusula
& Michiel Crol
GD4 16.00 uur
Hanneke Schoordijk & Robert
Nieuwland VS Bianca Jansen &
Jesse van Keken
HE3 17.45 uur
Brian van den Heuvel
VS
Martijn Sanders

@Emielkoelewijn
Gisteren met mijn vlotte
montuurtje menig deelnemer
tot verleiding gebracht,

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

@Yorinvankeken

Aaaaah heee, laat ik het
wekkertje maar niet zetten
vandaag. Ik woon bijna in
Zeist, dus dat eind fietsen
ben ik wel een keer klaar
mee. Vandaag met mijn snelle
planga flaneren achter het
raam.
Twitter, Facebook en Instagram
mee tijdens het toernooi met
#ORT2018.

We blikken eerst
even snel op de
wedstrijden
van
vrijdagavond. In de
ronde van 16.45 uur
was het tijd voor
een Randenbroeks
onderonsje.
De
twee teamgenoten,
herrieschoppers en matties van het eerste
uur Raymon Birza en Milo van Essen stonden
tegen over elkaar. We beginnen met Raymon
Birza. Het mannetje, zijn oogjes glimmen en
verraden al zijn streken, wordt ook wel de Pietje
Bell van Randenbroek genoemd. Hij heeft

inmiddels het leiderschap overgenomen van
de Kauwgomballenbende uit Schothorst-Noord
van zijn bruur Gissa Vissah. Raymon Birza is
inmiddels druk bezig met de afronding van zijn
schooljaar en daar heeft moeder Roos aardig
wat mee te stellen.
Hij moest nog wat
maa t s c ha p p e lij ke
stages lopen bij
trainer Robbert en
hij mag vandaag
eigenlijk ook de
wel de wc’s van
de
feestavond
schoonmaken met een tandenborstel. Zijn
instagram is inmiddels geblokt maar wij hebben
nog een mooi archief met insta’pics’ van menig
deelnemer. De foto op de volgende pagina is
één van de 10 wijsheden uit de DEUS-bijbel:
‘Kijk uit voor slangen want ze bijten je voor niks.’

‘‘Het mannetje, zijn oogjes
glimmen en verraden al zijn
streken, wordt ook wel de
Pietje Bell van Randenbroek’’

OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 2018

Aan de overkant van het net stond Milo ‘I am
Dancer’ van Essen, de Hip-Hop dancer van
de lage landen. Waving, popping, krumping
en bonebreaking, hij kan het allemaal. Op
de tennisbaan breakt hij ook, maar dan vaak
de servicegames van zijn tegenstanders. In

de eerste set tolde hij Raymon dol, daarna
stond El Patron op. Met ferme klappen
wist hij de wedstrijd tot een derde set te
brengen. Daarna trokken de twee boys alles
uit de kast wat zij in zich hadden. De wapens
van Raymon kwamen net iets meer tot uiting
dan de dansjes van Milo, Raymon won met
4-6 6-4 6-2.
Jeroen ‘de lichtmast’ Ephraïm en zijn maatje
Jaap ‘Kries’tijger’ namen het in de ronde van
19.45 uur op tegen sterrenkok Jerry Tuhusula

en Martijn van Veen. Jerry is inmiddels aan
zijn zevende pot van de week bezig. Zijn
benen zijn van Moluks Junglehout, soepel
en niet kapot te krijgen. Alleen was daar de
volleyballer, Ron Zwerver allias Ephraïm die
elke bal eruit haalde. Zij wonnen met 6-1 7-6.

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

Foto’s Feestavond

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
Maaltijdsalade/Huzarensalade			€5,00/ €2,00
Smoothie					€3,00

MENU VAN DE DAG ZATERDAG 30 JUNI
Kliekjesdag!

tegen elke prijs: onderhandelen mogelijk

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!

*H
 ugo Kampschreur vandaag zijn partij opgaf omdat hij een
hersteltraining ingepland had. Na twee zware partijen op het ORT
ging hij 100 kilo squatten. Tjaa, dan moet je de kwartfinale in de
HE3 maar opgeven natuurlijk...
* Emiel Koelewijn vandaag weer NIET wakker werd door de wekker
van de belastingdienst. Maar door zijn eigen wekker.
* De zon heerlijk sterk is. Tip: Blijven smeren mensen!
*
Vandaag om 13.00 is de ARMY Bootcamp. is! Mede mogelijk
gemaakt door Movement Club 033. Wilt u Damir Wijdenes nog een
keer zien sporten? Dit is u kans, hij doet namelijk zelf ook mee met
de Bootcamp.
* Wij deze week nog geen baan hebben gemist. Het doel van de
commissie is om bij elke partij de banen te slepen. Daar heb je een
strakke communicatie, een oplettend team en voldoende mensen

voor nodig. WIj verwachten op de drukste dag van de week,
vandaag, wel iets meer moeite te hebben. De commissie is na de
feestavond namelijk niet in de opperste staat van concentratie en
oplettendheid. Mocht u zien dat er een baan gemist is, meld het
even. Ronald van de Born gaat dan achter de dader aan.
* Alles is een kaasplank als je er maar kaas op legt.
* Renée Ijzerman van meloenen houdt. En ik zou je zeggen: haar
vriend Robbert van de Hoef houdt ook van meloenen.
* De dopper niet op zijn dop kan blijven staan. Een echte wopper de
dopper dus!

