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ONE
WATCH  

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. 

De eerste zondag, dag 2 alweer! Gisteren  
begon zonnig. De eitjes van Jerry en X-woman 
gleden met speels gemak naar binnen. Om 
10:30 gingen de eerste wedstrijden van de 35e 
editie van het ORT de baan op. Daarna stond 
de gehele dag in het teken van ons 35-jarig 
jubileum dat ‘s avonds groots gevierd werd 
met een veiling, galadiner en afterparty. In de 
volgende edities vindt u daarom een aantal 
artikelen uit dagbladen van vroeger, toen er nog 
serieus over tennis geschreven werd..

Gisteren werden er 16 partijen gespeeld. 1 
van de wedstrijden die 
eruit sprong was een 
onderonsje tussen 4 
Randenbroekse jonge 
tijgerwelpjes. Erik van 
de Wiel en Jort Verhage 
namen het op tegen 
Gijs Visser en Ralph 
van Schaik. Erik van 
de Wiel, wie kent hem niet. Jort Verhage, de 
jongen van 15  jaar met al twee versleten knieën. 
Ralph van Schaik, het eeuwige talent dat in de 

competitie geen set gewonnen heeft. En Gijs 
Visser, de Thiemo de Bakker van Randenbroek. 

Gijs is namelijk lekker 
nonchalant, petje 
achterstevoren op het 
opgeschoren koppie, 
babyhaartjes kort 
getrimd, blingbling 
in het oorlelletje, 
piercing door zijn 
tepel, henna tattoo 

op zijn boven arm in de vorm van een ankertje 
en een enkelhandig backhandje uit het losse 
polsje. Thiemo’tje kwam gisteren lekker in het 

GALADINER WAS TOP!
3.000 EURO VOOR FITKIDS

‘‘Gijs Visser, de Thiemo de 
Bakker van Randenbroek. 

Nonchalant, blingbling 
in het oorlelletje en 

backhandje uit het polsje’’ 

De lazy Sunday van het ORT.

10:30 HE2A
Mathijs Hulster - Alex ten 
Haaft

HE17+A
John Derks - Luuk Möbis

GD17+B
Jerry Tuhusula & Martha van 
Empele - Chantal Groen & 
Youri Pot

DE2A
Julia Tuhusula - Marieke Gille
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“Sowieso is dit wel een kittig setje. Tijdens een korte diepte-
interview bleek dat ze meer delen dan alleen een wedstrijdbankje.’’

nieuws, hij vergokte tienduizenden euro’s in 
het casino en dronk de baco’s leeg tot de 
laatste druppel. Het is wel heel extreem om 
onze Gijs daarmee te vergelijken maar het 
dagblad is nou eenmaal extreem. Tijdens 
de wedstrijd gokte Gijsie ook en staakten 
zijn tegenstanders daardoor de partij. 
Het stond 7-6 2-1 in het voordeel van Gijs 
en Ralph. De eerste set voor Ralph is dus 
binnen;). 

Twee spelers die ons nog meer opvielen 
waren het illustere duo Casper Foederer en 
Danny Makkie. Lees de twee achternamen 
nog eens en laat ze even inzinken… En 
door! Een tennisser en een scheidsrechter 
komen bij menig sportliefhebber dan gelijk 
bovendrijven. We hebben het hier natuurlijk 
over de grootste tennisser aller tijden, 
Roger Federer en een scheidsrechter uit 
de eredivisie die soms heel wat stof doet 
opwaaien, Danny Makkelie. Danny Makkelie, 
de scheidsrechter die wel heel makkelijk 
penalties geeft, speelde met de Fedexpress 
tegen Carlo van Uden en Hans Vonk. Ex- 
Navy SEALs Carlo ‘tango bravo’ van Uden 
en Hans ‘holy shit’ Fonk speelden voor het 

eerst samen. Tenminste, “op de tennisbaan 
wel” hehehe, aldus onze Hansie Hansie. 
Sowieso is dit wel een kittig setje. Tijdens 
een kort diepte interview bleek dat ze meer 
delen dan een wedstrijdbankje. Hansie gaf 
aan dat er namelijk een mariniers regels 
in werking treed, 24 uur samen betekent 
automatisch dat ze recht hebben op 
elkaar….kleine huisregel, “het kontje moet 
wel geharst zijn”..uhhh ja, bedankt Hansie! 
Sowieso waren het niet alleen zenuwen die 
de mannen onrustig maakten, een gezonde 
portie testosteron deed ook zijn intrede. 
Toen ze te horen kregen dat ze een escort 
naar de baan kregen hadden Don en Ad het 
niet meer. ESCORT?! Okay okay, we nemen 
aan dat we dan wel onze voorkeur mogen 
uitspreken?! De criteria waren binnen 5 
seconden duidelijk.Met stip op nummer 
1: gewilligheid, 2: landingsbaantje, maar 
Brazilian Wax mag en op 3: kleine handjes. 
Goed, nou dit dus… De twee boys dachten 
dat het een makkie werd, maar Carlo en 
Hans beten stug van zich af. De vonken 
spatten er vanaf maar het was helaas niet 
genoeg. Casper en Danny wonnen met 6-4 
6-1 en gaan door naar de kwartfinale. 

De gevolgen van de BREXIT 

voor het ORT
De Brexit, u heeft het vast wel allemaal 
meegekregen. De mensjes op het eiland 
links van ons hebben besloten om de 
Europese Unie te verlaten. Ze laten ons 
achter in een alsmaar actiever wordende 
vulkaan. Crisis was het, hysterische reacties, 
een dalende pond en de financiele markten 
stonden op zijn kop. We zijn net langzaam 

uit de crisis gekomen en dat komt dit 
nieuws niet helemaal gelegen. Ik zag het al 
aankomen; 50 pond ingezet op een Brexit, 
120 pond gewonnen…. Alleen is die 120 
pond nou nog geen euro waard, huilen!
De gevolgen zijn niet te overzien of toch 
wel?

Een depreciatie van de pond, de pond wordt 
goedkoper voor het buitenland. Er vindt een 
verschuiving plaats naar Britse producten 
en volgens de Marshall-Lerner conditie (zie 
formule) leidt dit tot een stijgende export, 

een dalende import en dus stijging van de net export voor Groot-
Brittannië. Een positieve ontwikkeling voor de handelsbalans van 
de Engelsen zul je denken. Genoeg financieel gelul, over tot de 
gevolgen voor het ORT. Nu de pondjes goedkoper zijn geworden 
weten wij al wat ons thema van volgend jaar is. Iets met beans, fish, 
pubs, beers en big bens. Lekker goedkoop namelijk, importeren 
maar!! Engelsen zijn alleen nog welkom tegen betaling van 
een speciaal importtarief.  Ieren, Waleshmens, Noord-Ieren en 
Schotten zijn daarentegen wel welkom mits zij het nummer van Will 
Grigg met onze Will Grigg allias Sander Janssen delen. 
De aandelenmarkten zijn allemaal flink in waarde afgenomen, 
investeerders hebben minder vertrouwen in de economie. De 
enige koers waar nog wel vertrouwen in is en nog niet in waarde 
gedaald is het ORT-aandeel. Nog steeds 50 euro mensen, een 
stabiele omgeving voor investeerders, weinig risico en een 
keiharde return on the stock. De buitenlandse expansie naar 
Engeland gaat nu lastiger worden voor ons. Met name de regels 
omtrent de regels voor buitenlandse deelnemers. Deelnemers 
buiten Engeland moeten nu namelijk minimaal 20 daviscup/fedcup 
duels voor hun of haar land gespeeld hebben om uit te komen in 
Engelse toernooien. Tja.. dan vallen er bij ons toch wel een aantal 
deelnemers weg... De Brexit, het is toch wel een lekkere naam 
hoor. Brexit lekker in je mondje... Mochten andere landen volgen, 
dan moeten ze er wel een creatievere naam voor verzinnen: Grexit, 
Departugal, Italeave, Czechout, Oustria. Finish, Slovakout, Latervia. 
Byegium. OutRT is in ieder geval nog lang niet aan de orde. 

Huis van de dag 
Het huis van de dag van makelaar HoekSchoeman. Een mooi stulpje 
in de wijk Kattenbroek. Meer informatie via www.hoekschoeman.
nl. Een tip vanuit de redactie: Pascal (lid van verdienste), misschien 
is dit iets voor jou? Een klein kasteeltje, 4 ton is die voor jou en dan 
praten we nergens meer over!
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Fotoimpressie Galadiner en veiling

 

Beachtennis 10 juli 
Dan even de aandacht voor het volgende. Op 10 juli aanstaande 
vindt alweer de 2e editie van het J.Ruitenbeek Beach Open 
Beachtennistoernooi plaats. Wegens het succes van vorig jaar 
worden er dit jaar 2 extra velden aangelegd waardoor er nu op 6 
velden gebeachtennist kan worden. Het vindt dit jaar plaats op 
de parkeerplaats van LTV Randenbroek. Beleef deze mooie sport, 
zoek een koppelmaat en schrijf je in! Meer informatie is te vinden 
op www.stichtingbeachsports.nl. Inschrijven doe je via toernooi.nl. 

Galadiner ORT 35 jaar & Veiling voor Fitkids

Vanaf 18:30 was het zover, de opening van het ORT stond dit jaar 
geheel in het teken van het 35-jarig jubileum. Een galadiner in 
combintatie met een veiling voor het goede doel, Stichting Fitkids. 
Stichting Fitkids is hét fitness- en oefenprogramma voor kinderen 
van zes tot achttien jaar met een chronische ziekte, beperking of 
langdurige aandoening. 

Ruim 50 mensen hadden zich opgegeven voor het galadiner. 
Restaurant Bij Bart had een verrukkelijk 3-gangen diner bereid, de 
obers serveerden en de sfeer zat er goed in. Tijdens het praatje 
gebeurde er nog iets onverwachts, aftredend voorzitter Pascal 
Tuhusula is namelijk geridderd tot lid van verdienste. Wij als 
commissie zijn daar uitermate #trots op. Niets meer dan hulde! 
#trots #eredivisie #despeld #nooitmeerslepen

De veiling bevatte 10 exclusieve en geweldige prijzen. Boven 
verwachting werd er veel en hoog geboden, de prijsjes werden 
afgetikt door veilingmeester Jeroen Ephraim. Uiteindelijk is er 
tijdens de veiling ruim 3000 euro opgehaald voor het goede doel, 
Stichting Fitkids. 

Wat een heerlijke sfeer hing er in het clubhuis. De veiling heeft  
vele winnaars opgeleverd met fantastische prijzen, maar de 
grootste winnaar van de avond was natuurlijk Stichting Fitkids. 
De totale veiling heeft een bedrag van rond de 3000 euro 
opgehaald wat geheel ten goede komt aan Stichting Fitkids. 
Veilingmeester Jeroen, restaurant Bij Bart, alle aanwezigen en 
overige hulp, van harte bedankt voor deze topavond!!

*  Justin ‘Pizzakoerier’ Heijnis zijn reputatie weer eer aan deed. Deze 
jongen bezorgt inmiddels al 22 jaar pizza’s bij de New York Pizza. 
De antiliaan kreeg het weer is voor elkaar om 30 minuten later aan 
te komen karren op zijn scooter, onze pizza calzone was inmiddels 
aardig afgekoeld…De 4 kazen van Berry was daarentegen nog wel 
te pruimen.

*  Berry ‘Pantaaaahalone’ Witte zich steeds meer ontwikkeld tot een 
echte ORT-krijger. Deze ontzettende kroelende wasbeer weet niet 
wat stoppen is, hij rent meer dan habi gbrelassi, springt zo hoog als 
een in-de-blender-draaiende-sprinkhaan en mag zich tegenwoordig 
ook al met het electricity-department bemoeien. Erik gaat hem 
volgend jaar dan ook benoemen tot Chef lichtslang.

*  Happeke een ‘code’ opgebiecht heeft. Zo’n 30 jaar geleden nam zij 
met Erik deel aan een praatgroep over ‘dunne haren’... allright!

* Ingmar Kolbrink sinds dit jaar niet meer in de commissie zit, maar de 
komiek blijft ons wel verbazen met magnifieke dichtbundels en raps: 
‘‘Volgende week maandag 2 herkansingen drie.zes en vier.vijf. 
Dus door de spanning sta ik weer stijf. 
Weinig tijd voor plezier en vertier 
terwijl ik nu een jubileum vier. 
Moet het huis en de was nog doen, 
als ik had kunnen spelen waren we vast kampioen.
Ik ga zo lekker door naar LifeCity 
en betaal vanavond voor mijn poepje en mij een fifty.’’
*  Sponsor Picnic, dé online supermarket, gisteren de boodschappen 

kwam brengen in het elektrische wagentje. Deze start-up is hard aan 
de weg aan het timmeren om een succesvolle speler te worden in 
de prijzenoorlog van de supermarktjes. Niemand minder dan Picnic-
werknemer-van-de-maand Wilco van Gangbangelen kwam onze 
boodschappen brengen. Hij verdient nog net  geen kauwgompakje 
per uur en heeft tijdens de voorjaarscompetitie behoorlijk stof doen 
opwaaien door met zijn team menig clubhuis af te breken. Meer daar 
over leest u een deze dagen in het dagblad.
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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


