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O R T W E E T
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 #ORT2016. De leukste 
berichten per dag zullen in  
het dagblad te vinden zijn.  
Tip: Woordgrappen scoren 
goed bij de hoofdredacteur. 

In verband met de afwezigheid van onze 
communicatiegoeroe, Robbert Ooms 
ontvangt u vandaag een speciale editie van 
en voor vrouwen, geheel samengesteld 
door de dames van de ORT commissie.

HET WEER.
Het weer is voor vrouwen altijd een dingetje. 
Wat doen we aan, blijft mijn haar goed en meer 
van dit soort zorgen.

Dus tja… het was geen makkelijke dag voor 
ons. Wat ons dan zeker weer goed doet zijn de 
spelers, de bikkels die gewoon blijven spelen, 
regen of geen regen. Het werd gewoon een 
soort woest aantrekkelijk Wet T-shirt Tennis.

Om dan wat terug te kunnen doen voor deze 
kanjers hebben we ons best gedaan door 
tussen de buien door heerlijke Keitjes van 
bakkerij de Jongh uit te delen, warme thee te 
serveren en zelfs natte T-shirts in de droger te 
stoppen waardoor de dames met véél plezier 
van de ontblote bovenlichamen konden 
genieten. Het hospitality team draaide met veel  
plezier overuren.

DE ALLEREERSTE 
ORT-LADIES EDITIE 

WET T-SHIRT 
TENNIS MET 

THEE EN 
KEITJES

Hot ORT Ladies 
Monday.
18:15 - HE 2C
Jay Titaley - Nils van Putten

21:15 - HE 2A
Jeroen vd Hoek
 - Jeffrey van Limpf

21:15 - HE 2A
Gjalt Landman
 - Bob Zeegers
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De lichamelijk meest woest 
aantrekkelijke man van vandaag is 
Ron van Hijkoop.
In zijn droge schone ORT shirt die hij heeft 
geleend omdat hij als een natte kat van de 
baan kwam stond hij onweerstaanbaar te 
schitteren. Zijn knal blauwe ogen sprongen 
eruit door het diep-koren-blauwen shirt. 
Het was goed dat het hek ertussen stond 
anders hadden wij als dames van de ORT 
commissie de verantwoordelijkheid voor 
de gevolgen niet kunnen dragen.

De meest zachte gevoelige man van 
vandaag is geworden  
Ed Steenbeek.
Hoewel hij er sterk, groot en hard als 
een bikkel uitziet, laat hij heel makkelijk 
zijn kwetsbare kant zien. Hij gaat het 
ook niet uit de weg om het gewoon uit 
te schreeuwen: “Ik heb ook gevoel!!!”  
Kortom een man waar elke vrouw van  
kan dromen.
Heidi Steenbeek you lucky basterd

GROTE ZORGEN
Elke start van de ORT week is weer een feestje met een hoog knuffelgehalte… we 
zijn gewoon blij dat we weer een week met z’n allen mogen knallen. De ORT week is 
een week van afzien, te korte nachten, hier en daar een wijntje en biertje, fout vet en 
lekker eten. ORT-ers die in hun normale leven als brave burgers door het leven gaan 
worden uitgedaagd om binnen de lijnen van hun eigen normen en waarden  
te blijven.

Maar dit jaar kan ik u mede delen dat ik me serieus zorgen heb gemaakt 
tijdens ons eerste ontbijtje.
In plaats van opmerkingen “Staat de laatste al op de baan, wanneer mogen 
we ons eerste biertje” ontstond er tijdens het ontbijt een discussie over 
eiwitten in bananen, vetpercentage, gewichtsverlies, trainingsschema’s en 
de vraag: Ben jij al droog genoeg?”. 

UUHHHH droog genoeg??? Voor de leken onder ons; droog zijn betekent 
dat je gespierd bent en laag in je vetgehalte zit. Nou ja, dan ben ik 
waarschijnlijk iets te nat maar dat mag de pret niet drukken.

Ook voor Jerry was dit even schrikken. Het ontbijt dat gewoonlijk 
uit eieren, spek en kaas bestaat werd vervangen door een shake en 
prutjes van bananen, havermout en eieren (het recept is op te halen bij  
Pascal Tuhusula)

Gelukkig vonden een aantal mannen zichzelf weer terug tijdens onze super 
gezellige “Gala-avond” en goh, mij hoor je verder niet klagen.
Wij mogen gewoon een week lang tussen al die ontzettend lekkere  
hunks bivakkeren.

EEN FEESTJE MET EEN HOOG 
KNUFFEL GEHALTE

DE MEEST WOEST AANTREKKELIJKE SPELERS 
DAGDEEL 2
We durven niet te beloven dat dit een vast item in het ORT dagblad gaat worden maar we gaan hier ons 
uiterste best voor doen. De winnaars van speeldag 2 zijn met zeer grote zorg uitgekozen en door een team 
van vrouwen geselecteerd.

KEEP DREAMING , BOYS
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In deze editie geen geneuzel over winst en verlies:  
LB (Lekker belangrijk) Deze editie draait om jurkjes,  
haren, nagels en corrigerend ondergoed.

DE 2A
Inge Scheper - Tara Fraayenhoven
Helaas geen parmantige jurkjes, 
maar een simpel setje en een lange 

broek. Alhoewel Berry, Tara met zijn ogen wel kon uitkleden. Geen 
beweging ging aan zijn aandacht voorbij.

Mix 
Marjolijn Zadelaar  En een man… tegen 
Hilde Kraak En een man….
Een fantastische wedstrijd waarbij Marjolijn Zadelaar duidelijk 
enorme stappen maakt. Van een giechelend kirrende verschijning 
is Marjolijn gegroeid naar een serieuze volwassen tennis-pro met 
een altijd “goede” outfit met mooi corrigerend ondergoed. Nagels, 
wimpers en haar is gewoon goed over nagedacht, goed gestyled en 
weinig op aan te merken; een pracht verschijning, toch......

Mix
Martha van Empelen 
En een man… tegen 
Chantal Groen… En een man… 
Martha is binnen Randenbroek 
een begrip. Aardig, attent en good 
looking. Op Martha is eigenlijk niets 
aan te merken, als we dan toch iets 

moeten noemen dan zijn het de zenuwplasjes voor de wedstrijd, 
het niet kunnen managen van haar eigen beschikbaarheid en het 
gegiechel tijdens de partij. De spanning kan voor Martha soms te 
heftig worden… Maar Jerry is haar reddende engel.

Mix 
Wilske Topper En een man… tegen 
Eline bruine de Bruin En een man….
Wilske is een vrolijke bep maar vergist u zich niet….. onder deze 
relax ogende dame zit een beest die menig wedstrijd uiteindelijk 
naar zich toe trekt met een enorm strakke dodelijke forehand;  een 
duidelijk voorbeeld van een, onder de dames, bekende Bitchfight 
gaat zij niet uit de weg.
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Wedstrijdverslagen

EEN KIJKJE DOOR DE 
OGEN VAN DE ORT-LADIES  

•  De mannen binnen het ORT gassen ons regelmatig het 
wedstijdleiding hok uit...

•  De mannen binnen het ORT zijn eigenlijk ijdele prinsesjes, 
onderwerpen over het haar, haarlak, gel, schoenen, kleding zijn 
serieuze zaken waar uitgebreid bij wordt stilgestaan.

•  De mannen binnen het ORT zijn eigenlijk net als puppies.
•  Robert Nieuwland alias Bertha “de mooiste familie van  

Nederland” heeft.
•  Yorin met zijn omroepstem veel vrouwen van hun stoel  

laat glijden.
•  Dat Erik vd Water extra strooizout nodig heeft:  

‘t ken glad zijn.... En hij zaad lekt.
• De ORT mannen een bedreiging vormen voor Jeroen Ephraïm.

•  Wij super trots zijn op onze Pascal die “Lid van Verdienste“ is 
geworden. Hij is nummer 21, en op dit moment de jongste… 
stoer he!!!

•  Robbert Ooms zo trouw uit zijn ogen kan kijken dat hij de 
meisjes allerlei fantasievolle verhalen kan vertellen die er dan 
vervolgens als zoete broodjes ingaan.

•  Robbert Ooms heel gedisciplineerd is en wij hem vandaag 
moeten missen omdat hij aan de studie is.

•  Dat dit voor ons wel de kans is om de  “Schrijver van het ORT 
blad”  in deze editie uitgebreid aan bod te laten komen.

• Berry promotie heeft gemaakt, hij is nu Chef lichtslang.
• Als je haarlak nodig hebt, heeft Bertha het altijd paraat.
• Ingmar heeeeeeel graag op lollies zuigt.
•  Sander onherkenbaar gegroeid is het afgelopen jaar... 

Waar precies ...? Zoek de verschillen...
•  Onze nieuwe ORT voorzitter, Robbert vd Hoef zééééér 

geinterresseerd is in onze make-up tasjes.
•  Pascal bijna klaar is voor het “droog trainen”.  

Zullen we dan eindelijk zijn sixpack ontmoeten??  
We kunnen niet wachten.....

• Jesse “rood” is.... En zijn vader daar gisteren ook achter kwam.
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Couplet 1
Het is weer zover
De ORT week komt er aan
Waar je tennist, met passie en plezier
Als je er nog nooit geweest bent
Wordt dat nu de hoogste tijd
Twijfel niet, je krijgt echt geen spijt

Refrein
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee

We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!

Couplet 2
Een escort naar de baan
En slepen elke keer
Ook al is het, heel slecht weer
Je zult dan zien,
dat wij er voor je zijn
Ons team bier en zonneschijn

Refrein
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee

We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!

Couplet 3
Al 35 jaar
Staan we voor je klaar
Zelfs na het feest
Misschien een beetje gaar
Wow wow wow wow ORT
Schrijf je in en speel met ons mee
Een ervaring, dat je niet snel vergeet

Refrein 2x
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee
We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!
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Songtekst 
35 jaar ORT Lustrumlied

The ROAST of OOMS 
Nu we toch de vrijheid hebben hierbij een speciale editie over 
Robbert, ik ben héél scherp, Ooms.

Wij vroegen zijn beste vrienden, matties, families en zijn 
liefdes iets moois te vertellen over onze ‘toverstaf’.  
Dit heeft geleid tot deze mooie warme uitspraken.

• Hij heeft een hamstring als een teckel
• Hij heeft de allerlelijkste, slechtste forehand
• Een backhand heeft hij überhaupt niet.
• Hj kan natuurlijk niet Fietsen
• Hij kan daarin tegen wel héél erg goed stoeprand koppen.
•  Hij is de beheerder van alle sociale media binnen de ORT commissie  

en sinds kort ook de beheerder van tinder / grinder.

Kortom hartverwarmend, tranentrekkend. Echte mooie vrienden.


