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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. 

Wat een mooie partijen waren er gisteren.  
In de ochtend nog regen, maar toen de 
partijen eenmaal begonnen kwam het zonnetje 
tevoorschijn. Het actueel ratingtoernooi 
begint ook zijn vruchten af te werpen, wat een 
drie-setters waren er gisteren! Heerlijk om te 
zien. Tussendoor nog een bootcamp voor de 
sportieveling, de kettlebells en circuitjes vonden 
gretig aftrek bij menig deelnemer. Daarnaast 
gingen de hotwings van Restaurant Jerry over 
de toonbank als warme broodjes.

Rond de klok van 19.30 uur begon de grond 
onder ons weg te trillen. Een schreeuwende stoet 
mensen begaf zich richting de parkeerplaats. 
Hevige vuurwerkknallen 
volgden elkaar op, 
fakkels en bengaals 
vuurwerk werden de 
lucht ingestoken, de 
politie en ME werden 
nog even uitgescholden, 
spanddoeken werden 
uitgerold en een springende massa supporters 
zongen uit volle borst: 

TIFOSI AMERSFOORT-NOORD
ALTIJD GESTOORD
OVERAL TE ZIEN 
JAQUEEEELIEEEEN

Het was een 
zogenoemde corteo/
entrada; Een processie 
waarbij supporters in 
een stoet richting het 
stadion lopen. Maar 
voor wie kwam de 
corteo dan? Al snel 

werd het ons duidelijk om wie het moest gaan; 
DHR. Orrin van Room, ook wel bekend onder de 

RATINGTOERNOOI WERPT 
ZIJN VRUCHTEN AF

‘‘Hevige vuurwerkknallen 
volgden elkaar op, 

fakkels werden de lucht 
ingestoken, spandoeken 

werden uitgerold’’ 

Julia ‘apenootje’ Tuhusula & 
Ydo ‘Très bizar’ Bruinsma
 VS 
Pils van Nutten & Marieke ‘het 
is om te’ Gille

Jeroen & Mark van den Hoek
 VS
Jeroen v. Wede & meester Joep

Menu van de dag:
Mexicaanse Wrap met Tortilla 
Chips en Sla €4,50

Daarnaast zijn alle broodjes en 
overige snacks te verkrijgen bij 
Restaurant Jerry.
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“Onder luid gejuich betrad hij de tennisArenA. 0-30. Wat 030? 020 
joh gek, wacht maar tot 2 oktober, dan eten we jullie op. ’’

bijnaam CAPO. Capo is lid van de harde kern 
van een club uit Amsterdam, geeft zichzelf 
de bijnamen IndOrino en Sensativo en is 
een van de vele achterneefjes van de Familie 
Vrugteveen. Hij moet dit jaar de eer maar 
hoog houden voor de familie, want de rest 
doet niet mee. Voor de kost pelt hij pinda’s, 
ruilt hij knikkers in een rijstplantage, speelt 
hij reallife Call of Duty 2 en werkt nog wat 
uurtjes bij een Oost-Indische bank. Hij heeft 
drie lievelingsdieren: een wandelende tak, 
een reuzenslak en een oorwurm. De oud-
voetballer van VVZA en Hooglanderveen 
liep vroeger de 60 meter in 3,42 seconden, 
dat is nu ietsjes trager, maar nog steeds is 
het een testosteronbommetje. Zijn bijnaam 
is niet voor niets Sensativo. Gevoelig van 
invloeden van buitenaf, snel geprikkeld en 
een kort lontje. Vroeger knalden zijn ramen 
eruit van het geschreeuw wanneer hij weer 
is verloor met een computerspelletje en 
meerdere malen vlogen er playstation-
controllers door de televisie. Sinds dit jaar 
heeft zijn racket weer opgepakt na een korte 
menopauze van 12 jaar. Hij is dit jaar gelijk 
kampioen geworden in de 7e klasse zondag 
bij LTC Vathorst, met de hele harde kern 

langs de kant liet hij geen spaan heel van 
zijn tegenstanders. Dit is zijn eerste toernooi 
ooit en hij dacht: laat ik maar gelijk bij hét 
toernooi van de regio beginnen. Gelijk 
heb je vent! Dagen van tevoren ontvingen 
commissieleden al dreigberichten of zijn 
tegenstanders al bekend waren. Hij wou 
ze alvast even angst inboezemen met wat 
supporterstaal. Het Ajax-logo heeft hij in 
zijn bespanning gespoten, wel het oude 
logo natuurlijk. Bij binnenkomst op het park 
eiste hij geëscorteerd te worden onder het 
opkomstnummer van DJ Norman – Crazy 
on the dancefloor. Zijn kernwaarden zijn 
barmhartig, vastberadenheid en heldhaftig. 
Onder luid gejuich van honderden 
godenzonen betrad hij in een Ajax 
trainingspak de tennisArenA samen met 
medespeler Coen ‘Wim’ Jonk’er’. Bandieri’s, 
vlaggen en Ajax pyjama’s en dekbedden 
werden aan het hek opgehangen en het 
nummer bloed, zweet en tranen werd uit 
volle borst meegezongen. 155 minuten 
lang stonden de supporters achter Capo en 
Koen, het mooiste liedje dat bleef hangen 
was: WIJ ZIJN ORRIN, WIJ ZIJN DE BESTE. 
Toen tegenstanders Tom Hemmes en 

Boudewijn Pragt’paal’ twee punten op rij 
maakten en de stand 0-30 riepen gingen 
alle remmen los bij Capo (voor mensen niet 
afkomstig uit de voetbalwereld-->030 staat 
voor Utreggg, een van de aartsvijanden van 
ons aller Ajax). ‘Wat 0-30? 020 joh gek, wacht 
maar tot 2 oktober, dan eten we jullie op!’ 
riep Capo venijnig naar zijn tegenstanders. 
Hemmes en Pragt’paal’ waren bepaald niet 
onder de indruk en gingen er met de winst 
vandoor, het werd 6-2 6-4.

ORT Bootcamp
Het tweede evenement van de week 
alweer.  In samenwerking met sportschool 
LifeCity organiseerden wij een bootcamp 
voor de sportieve deelnemer. Op de 
parkeerplaats werd er onder instructeur 
Joel gewerkt aan de conditie, verbranding 
en spierversteviging. Een intervaltraining en 
krachtoefeningen stonden centraal tijdens 
de bootcamp. Commissielid Jesse deed 
mee, kwam niet meer uit zijn woorden en 
ging gelijk naar bedje toe. In het blauwe 
blok hieronder vindt u een aantal foto’s. 
Foto’s zeggen altijd meer dan woorden! 

Huis van de dag 
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Afscheidsinterview Sander Jansen

Hoe voelt dat nou, je laatste jaar? 
Ik wil niet negatief doen maar ben er 
eigenlijk wel klaar mee haha. Als ik om mij 
heen kijk zie ik in de commissie allemaal hele 
gedreven mensen en dan besef ik mij dat ik 
die gedrevenheid na 9 jaar ORT commissie 
niet meer heb. Het wordt dus hoog tijd om 
het over te dragen aan de nextgen. Dat 
gezegd hebbende denk ik dat ik het ook wel 
weer ga missen. Ik heb echt acht geweldige 
jaren gehad en in die periode hebben we 
echt iets moois neergezet. Als ik daaraan 

terugdenk geeft dat wel echt voldoening. Dit 9e en voor mij laatste 
jaar doen we het lekker rustig aan hoor. Geen stress in de tent.

Sinds welk jaar zit je bij  de ORT commissie en hoe ben je destijds 
benaderd om plaats te nemen in de ORT-familie?
Uhhh sinds 2007? Pascal belde mij of ik in de ORT commissie wilde. 
 Ik zei is goed, doei. Ik heb veel mensen zien komen en gaan. Overal 
het algemeen is het gewoon een over het paard getild zooitje ;-) 
Nee, geintjuh. Leuk spul hoor, kan je er goed bij hebben.

Wat vind je het leukste van de ORT-week en waarom?
Nou, ik ben altijd blij als de week begint. Die ellenlange voorbereiding 
vind ik maar niks. Nee, daar ben ik geen fan van. Tijdens de week zelf 
vind ik bijna alles leuk. Behalve banen slepen, want zeg eerlijk, dat 
vindt niemand leuk. Onze deelnemers ook niet. Daarom doen wij 
het ook voor ze want dat maakt hun blij. En dat maakt ons weer blij. 
Cirkel=rond. Iedereen zou van mij verwachten dat ik de feestavond 
het leukste van de week vind. Dat klopt ook, bijna. Eigenlijk is niet 
één moment of één activiteit het leukst. Ik vind de gedachte dat 
wij door hard te werken 400 deelnemers en meer dan 1000 unieke 
bezoekers een toffe week kunnen bezorgen het leukste. Dat flikken 
wij toch maar even met zijn allen.

Beschrijf eens de unieke sfeer van het ORT?
Iedereen in de regio kent het ORT. Je ziet dat veel toernooien 
in de buurt dingen kopiëren van ons. Dat is eigenlijk het mooiste 
compliment wat je kunt krijgen. Ik vind dat wij ons echt onderscheiden 
door de spelers dingen te bieden die ze bij andere toernooien niet 
krijgen. Neem bijvoorbeeld het escorteren naar de baan, het slepen, 
het thema, het dagblad. Dat ben ik nooit op een ander toernooi 

tegen gekomen. De combinatie van al deze dingen zorgt voor een 
topsfeer. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook een groot en leuk team 
dat altijd voor een goede sfeer op het park zorgt.

Welk moment tijdens je ORT-periode is je het meest bijgebleven 
en waarom?
Wat een %$#vraag zeg. Ik kan niet één moment kiezen. Ik kies alle 
feestavonden, de caravan, een hoop mooie dagbladen, Sam Baloon, 
Ingmar die Sam het leven zuur maakt, de eerste keer dat ik door de 
microfoon mocht praten, ontelbaar veel goede wedstrijden, samen 
eitjes eten, onze trouwe deelnemers en nog veel veel meer. Teveel 
mooie momenten om op te noemen en allemaal momenten die ik 
niet had willen missen.

De onvermijdelijke vraag: Wat gaat er nu door je heen?
Een trots gevoel. Ik heb de afgelopen 9 jaar het ORT echt zien 
groeien en ik kan nu met een goed gevoel afscheid nemen.  
De nieuwe generatie bestaat uit mensen met een Randenbroek hart 
waarvan ik zeker weet dat ze de ORT traditie voort zullen zetten. 
Maar ik ben ook blij dat het erop zit, het is mooi geweest. Volgend 
jaar pak ik lekker een biertje voordat de laatste partij op de baan 
staat, zit ik niet meer om 03.00u het dagblad te controleren maar ga 
ik ook een hele hoop gezelligheid missen. Geluk! 

Vink hier als je check bent . 
Uw contract eindigt van rechtswege per 3 juli 2016.

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. 

*  verschRicky Tuhusula gisteren zijn eerste wedstrijd OOIT heeft 
gewonnen. Hij heeft het afgelopen jaar heel wat getraind... Navraag 
bij zijn sportschool gaf ons het antwoord: ‘Hij is dit jaar 2 keer 
geweest.’ Een dezer dagen zal hij zijn 2de partij van de week spelen, 
de krant is alvast gebeld, kom dat zien!

*  Diego ‘Paaaaap’ Schijven weer is gesignaleerd op het park. Hij is al 
een tijdje gestopt met tennis, maar bij het ORT komt hij altijd even 
koekeloeren. Hij is wel heel wat veranderd; een aantal jaar geleden 
tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal deed hij nog een 
grote boodschap op de schouders van Sam Yeganeh. Vorig jaar 
werd hij nog een hit op Instagram met tags als #broer #ikbenkast 
#lolliepopsnor. Toen hij gisteren het park op kwam lopen had hij 
weer een metarmorfose ondergaan. Hij is in een jaar 65 cm gegroeid, 
is nu bijna 1,90 meter en begint echt een #kast te worden.

*  Happeke wederom een ‘code’ opgebiecht heeft. Zij vergeet wel is 
achternamen, zelfs van commissieleden. Natasja Ephraïm is dan ook 
wel Natasja Ibrahimofiets....

*  Raymond Birza hard aan het studeren is voor zijn laatste toetsen. Hij 
dan ook even voor de ontspanning een wedstrijd ging tennissen. 
Een hamburgertje als sportmaaltijd en een blikje coca cola voor de 
spanning waren de voornemens van deze kleine vriend. Vader Birza 
stak daar een stokje voor: Raymondje moest maar wat mondwater, 
vijgen en frambozen wegbeuken. En zo geschiedde, hij verloor 
uiteraard.

*  Ingmar van Dongen’s oude gewoontes weer een beetje terugkomen. 
Waar hij vroeger een ringetje in zijn oor had, een petje achterstevoren 
op zijn koppie droeg en gewoon #swag had. Daar knoopt hij nu het 
bovenste knoopje van zijn polo vast en komt in een trainingsbroek 
met badslippers het park opfietsen. Zijn bijnaam is nu dan ook Mo. 

*  Emiel Koelewijn tijdens zijn wedstrijd zijn eigen clan met vrienden 
had uitgenodigd. Acht man met gladde haartjes, Stone Island 
bomberjacks van de Turkse markt en een peukje kwamen even een 
blik werpen op hun kameraad.
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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


