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Open Randenbroek Toernooi

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. 

ACHTUNG! Wij zijn los! De eerste wedstrijden 
zijn gespeeld, de champagne is ontkurkt, het 
toernooi is officieel begonnen. ‘s avonds  ging 
het dak eraf met 
de AMERICAN 
BBQ.

De eerste dag van 
het toernooi zit 
er alweer op. Het 
weer begint steeds 
aangenamer te 
worden, einde van de week staat er zelfs een 
hittegolf op het programma. Wel 11 wedstrijden 
stonden er gisteren op het programma en er 
zaten een paar toppertjes tussen hoor mensen. 

In de ronde van 12:30 mochten Marjolijn Zadelaar 

en Ton de Vries acte de presence geven. Een 
speciale aangelegenheid, aangezien het voor 
Gin Tonnie zijn eerste officiële toernooi was. 

De voorbereiding 
was professioneel: 
Marjolijn liet zich 
intapen door fysio 
Dani. De start van 
de wedstrijd verliep 
voorspoeding voor 
dit koppel. Voor het 
eerst in haar leven 

kwam Marjolijn op een voorsprong, 2-0 zelfs. 
Toen gebeurde het onvermijdelijke, Tonnie 
dacht dat hij de bal van zijn dromen gingen slaan. 
Hij sloeg ook de bal van zijn dromen. Het publiek 
langs de kant riep: ‘Stop maar, meer wordt het 
niet meer’. Het werd inderdaad ook niet meer, 

OPENINGSAVOND
GESLAAGD ARMY 4EVER!

‘‘Het publiek riep: Stop maar, 
meer wordt het niet meer. Het 

werd inderdaad niet meer. 
Tonnie liep een zweepslag op.’’ 

HD2  12.30 uur
sJeffrey van LImp & sJordy 
Kamerling VS Sebastiaan 
Burgstede & Joel van FARC

HE 3 14.00 uur
Imesh Braem VS Brahiem van 
den Heuvel

GD6 17.00 uur
Rosalina Birza-Willemsen & 
Ruud Schoordijk VS Tessa 
Vrolijk & Arnoud van der Geijs

HD6 20.00 uur
Gregor Groen & Marc van 
Dijk VS Coen Jonker & Niek 
Stofbergen
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tanktopjes, bandana’s, visDicks en heerlijke salades.  Tegen de 
tijd dat de BBQ van start ging was de hitte veranderd in een 
luchtig briesje met nog wel wat natte moesons en konden de 
toestromende deelnemers heerlijk genieten van het feestelijke 
welkomstdrankje. De BBQ-helden Imesh en Emiel hebben de 
ruim 50 mensn voorzien van overheerlijke worstjes, hamburgers 
en Argentijnse steaks, waarbij zij het tempo zo hoog opvoerde 
dat zelfs de BBQ het niet bij kon houden. De loterij was een 
doorslaand succes, met mooie prijzen zoals kaartjes voor de 
finale van het ABN AMRO WTT aangeboden door Tecnifibre, 
een tennisracket van Tecnifibre, Beautypakket van La Vie & Roos 
en diner voor 2 bij Bij Bart. Na een fantastische loting door Erik 
‘met fantistische prijzen’ begon de avond pas echt. Tot in de late 
uurtjes werd gehost. En ik kan u zeggen, er is veel gedronken. Al 
met al een spetterende start van het toernooi, dat belooft wat 
voor de komende dagen! De foto’s van de openingsavond en 
wedstrijden zijn op de facebook pagina te bekijken. AVG doen 
wij niet aan trouwens. Vanaf vandaag is restaurant Jerry & Jose 
open, dus komt dat proeven dames en heren! Het meu kunt u 
hiernaast vinden. Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur!

Tonnie liep een zweepslag op. De droom 
ging in duigen op. Marjolijn heeft nog 20 
minuten lang gelachen, zij had zich namelijk 
wel ingetapet. Sterkte Tonny! 

In de ronde van 14.00 uur was het de 
beurt aan Sandertje Janssen. Na 7 
competitiedagen heeft hij ook de 
kracht gevonden om zijn racket nog 
een keer uit de kast te halen. In het 
Algemeen Dagblad van zaterdag 
23 juni wordt hij zelfs als 1 van de 
titelkandidaten in de HE4 genoemd. 
Nou die druk moet men hem niet 
opleggen, dan gaat hij hem zelf ook 
nog eens voelen. Hij begon slecht, 
zeg maar heel slecht. Nadat hij de 
geur van de Gin opsnoof begon het 
te lopen. Met een 6-4 7-6 overwinning 
stoomt hij door naar de kwartfinale. 
Of hij dan aanwezig is is een tweede 
vraag. Op de feestavond is hij zeker 
aanwezig. Verder typ ik nu letters 

om de tekst te vullen, verschrikkelijk. Wat 
komt  er een hitte aan in de komende dagen, 
verschrikkelijk. Dat wordt smeren, factor 
50 op het gezichtje en veel van de airco 
genieten. Er is pas 1 dag voorbij maar wij 
lopen er nu al bij als een bedorven quiche.

Zoek de verschillen!?
Nou zeg het maar mensen! Onderstaande 
foto. Links een oorlogsheld. Of nou ja, een 
oorlogsheld. Het is meer een misdadiger 
natuurlijk, ook wel de slager van Srebrenica 
genoemd. Zijn naam is Ratko Mladic.

Daarnaast ziet u ook een slager,  de 
slager van Randenbroek. Zijn naam: 
watertje. Zijn motto: ‘Het kan glad 
zijn’. Watertje dartelt over het park 
met zijn Oost-Duitse pet quasi-
nonchalant op zijn hoofd.

Openingsavond
We hadden de overige negen 
wedstrijden van gisteren ook nog 
kunnen beschrijven. Maar dat doen 
we lekker niet. Laten we het hebben 
over de openingsavond. 

Het toernooi werd feestelijk 
afgetrapt met bommenwerpers, 
kogelbiefstukken, tomahawks, 

*  Erik van de Water gisterenochtend zijn functie als operationeel 
toernooidirecteur eer aan deed. Bij het escorteren van de eerste vier 
wedstrijden meldde hij dat bij een derde set er een supertiebreak 
gespeeld dient te worden. Dit is echter niet geval, gelukkig was de 
voorzitter daarvan op de hoogte. 

*  Dani Buth’plug’ bij een stand van 3-2 in de derde set moest plassen 
toen de spanning hem teveel werd. De wc’s bij het clubhuis heeft hij 
niet meer gehaald. Hij leegde zijn blaas in de bosje bij baan 3. Een 
geheel Surinaamse traditie. Een ander bijgeloof van Buth’meister’ 
is om een gerookte kip in een zak te doen om er vervolgens 3 
maanden later aan te ruiken. Dit geeft hem het vertrouwen voor 
tenniswedstrijden. Het heeft in ieder geval allemaal geholpen, hij 
won zijn wedstrijd en stoomt door naar de volgende ronde. 

*  De openingsavond geslaagd was. Wat was de rundersteak lekker 
zeg. Of zoals chef Emiel zei: afkomstig uit het hooggebergte van 
Guatemala.

*  Emiel Koelewijn voor het eerst in zijn leven vlees heeft gezien. Baby-
gator keek zijn ogen uit toen compagnon Imesh de tomahawks, 
kippetjes en gamba’s op de BBQ legde. Dat een biefstuk een beetje 
rood van binnen kon zijn verbaasde hem helemaal. 

* Wij gisteren hele leuke bezoekers hadden. 

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
‘Homemade’ Hawaii tosti   €1,70
Bitterballen 8 stuks    €2,50
Bittergarnituur 12 of 24 stuks   €5,00/€7,50

MENU VAN DE DAG ZONDAG 24 JUNI
Macaroni Bolognese met sla
en geraspte kaas    €6,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!


