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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. 

De woensdag was er een voor de duifjes, de 
feministjes. Geen voetbal op het programma 
maar wel wimpertjes, oogschaduwtjes, 
armbandjes, kettinkjes, vibo’tjes, windjes, 
tattoos en luxueuze tennistassen. In de avond 
kwam de hemel naar beneden, maar wij hebben 
smashcourt dus dat liep wel los. 

Het startsein van de dag had nog niet geklonken 
of de grond onder ons begon te beven. Een 
gele walm met een doordringende lucht kwam 
het terras opwaaien. Wat was dit nou weer? 
In de verte zagen we langzaam de contouren 
verschijnen van een tractor. Wat moeten die 
nou bij ons op het park? Een korte blik op 
de dagplanning was 
voldoende, Hillbillie 
Sander de Kleuver 
uit het nabijgelegen 
gehucht Hoogland 
mocht aantreden op 
hét toernooi. Naast 
een hooivork, een 
dozijn gebruikte condooms, 3 dartpijlen,  en 
een tennisracket had hij niks anders bij zich. 

Waar waren zijn boerenkontfreunden dan? 
Oja, Hoogland had natuurlijk deze week de 
farmergames van de agriculture sector met 
spellen als hooivorkje-prikje, balzaklopen, mest 
scheppen, kale geiten melken en kalkoenen 
uit elkaar trekken. Der ‘übereikel’ Sander 
vertegenwoordigt in zijn eentje de hillbillies op 
het ORT. De familie van Ark zit op zwart zaad en 
kregen de tractor 
niet aan de praat 
om de oversteek 
naar de stad te 
maken. Brahien is 
op huwelijksreis 
naar Alanya samen 

met zijn kortpittig 
gambakroketje. En 
nieuwkomer Stefan 
‘hapje eten, daarna 
gezelligheid’ van Eijden 
heeft inmiddels zulke 
dunne armpjes dat zijn 
hypermobiele spiertjes 

het begeven hebben. Allrounder Sander moest 
de eer dan maar hoog of laag houden op het 

WINDERIGE WOENSDAG
LADIESNIGHT EEN SUCCES

‘‘In de verte zagen we 
langzaam de contouren 

verschijnen van een tractor. 
Een gele walm kwam het 

terras opwaaien. ’’ 

HE 2E 18:15
Pim ‘luitenant’ Schijven - Sven 
Hardeman

HD 2A 19:45
sJeffrey van Limpt & sJordy 
Kamerling vs Rens Kok a.k.a Jay

Bekijk toernooi.nl voor het 
verdere schema van de dag.

Menu van de dag:
BIEFSTUKAVOND MET FRITES, 
SALADE EN SAUS €8,00

Daarnaast zijn alle broodjes en 
overige snacks te verkrijgen bij 
Restaurant Jerry.
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“Ongelofelijk dat gepruts van de licentiecommissie, ik hoor 
verdomme in de volgende ronde en niet die tukker met vals spel’’

toernooi van de regio Amersfoort. Binnen 
een uur was ‘t beurd’ voor der übereikel, 
Wesley Nieuwendijk won met 6-1 6-2 en 
Sander reed beteuterd terug naar de 
Farmergames in Highland.

In de ronde van 21:00 stond Dennis Kockx 
tegenover Simon Burema, oftewel een 
tukker tegen een superboer, FC Twente 
tegen de Graafschap en wel/geen eredivisie 
tegen sportieve degradatie. Laten we 
beginnen met Kockx, een groot fan van de 
club uit tukkerland. Toen de licentie van ZIJN 
club werd ontnomen heeft hij dagenlang 
rond de Grolsch Veste gewandeld op zoek 
naar wat geld om uit de malaise te raken 
en is hij samen met Joopje Monsterman de 
wijken ingegaan. Simon speelt eredivisie 
(idivisie), ja Alta dat spelen wij dus ook, en 
kwam met veel vertrouwen naar het ORT 
toe. Hij heeft in de afgelopen twee weken 
9 games weten te behalen in 6 singels. Hij is 
een beetje rebels geworden, over 2 weken 
moet hij namelijk voor het gerecht komen 
in België omdat hij 73 kilometer te hard 
heeft gereden op weg naar Roland Garros. 
Hij zoekt nog wat vrijwillige rechtsbijstand, 
je krijgt er 2 flessen Captain Morgan en 3 
stickers van de Graafschap voor terug.  

We weten niet of de wedstrijd helemaal eerlijk 

ging, maar Dennis won met overtuigende 
cijfers, al dan niet met wat gegoochel met 
de boekhouding, belangenverstrengeling 
en een overeenkomst met een investerings-
maatschappij.
De licentiecommissie van de KNLTB mag 
zich daarover uitspreken. Simon was na 
afloop woest: ‘Ongelofelijk dat gepruts van 
de licentiecommissie van de KNLTB, ik hoor 
verdomme in de volgende ronde en niet 
die tukker met dat vals spel en wanbeleid! 
‘Ik ben 27 dagen lang gegijzeld, er was 
onduidelijkheid of ik nou in deze ronde 
moest spelen of in de volgende ronde. 
Ongelofelijk, zo kan ik toch geen technisch 
beleid voeren en mij voorbereiden op een 
tegenstander. Ik en mijn jurist gaan zich 
beraden op verdere stappen, jullie zijn nog 
niet van mij af!

En dan door naar Kony van de Tieft en Ruud 
‘der Unter’ Schoordijk. Hij was even een 
paar dagen off the radar maar der Kony is 
dan toch echt gesignaleerd op het park. 
Hij heeft net zijn 60 dagen rouwperiode 
afgesloten nadat zijn kip door z’n fret is 
vermoord. Kony had z’n fret altijd in z’n 
borstzakje zitten. Ze waren onafschijdelijk, 
keken samen altijd naar kanaaltje 792 bij 
KPN (zie foto wist-u-dat). Fretje mocht dan 
altijd lekker achter het oorschelpje van Kony 
liggen. Maar ja, Kony is natuurlijk social 
pedagogisch dierenactvitist, en toen de 
kip werd vermoord ging het bij Kony op 
zwart. “Het is of de fret er uit, of ik er uit”, 
aldus Kony tegen zijn muze Jacq. Fretje 
(Rutten) is inmiddels opgehaald door een 
arrestatieteam van de dierenambulance, 
nadat het reguliere team naar de keel was 
gevlogen. Die Mannschaft was uiteindelijk 
de überliggende partei gegen Marcel Faas 
en Peter van Empelen. Jaja u leest het goed, 
Marcel en Peter. Na een detentieperiode 
van 10 jaar zijn beide inmiddels op vrije 
voeten. Met een klein enkelbandje onder 
het sportsokje mochten ze beiden een 
avondje weg. En dus werden het water 
en brood vervangen door een Indische 
Rijsttafel en een Ginger Ale. Los Bandidos 
wonnen met 6-1 6-1 en stomen door naar de 
volgende ronde. 

HUIS VAN DE DAG



OPEN RANDENBROEK TOERNOOI // DAGBLAD 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. 

*  De ladiesnight gisteren heel erg kittig was, klanten werden zelf 
verwend met een tijgaaaahtasje.

*  De Gerth-geitjes dit jaar niet meedoen met het toernooi. Maar 
Caspar Gerth ons wel grote ogen doet 
bezorgen met zijn facebook updates. 
Meneertje had de HE4 vorige week 
gewonnen op het Leusden Open en 
dat moesten zijn volgers even weten 
met een ‘oh-zon-normale-foto’. Zeg 
het maar dames, de groene of rode 
knop? 
*  Guido zich opgeeft voor het ORT en 

donderdag t/m de finalezondag in 
het buitenland zit... Bedankt voor je 
inschrijfgeld vent!

*  Er gisteren een Blauwe Opel Astra met kenteken 27-KHL-2 op de 
parkeerplaats stond met zijn lichten aan, natte kat op het dak, fret in 
de uitlaat en een doorgebloede tarrel. Hij staat er nog steeds. 

*  Sam ‘Louis Litt’ Yeganeh gisteren op het park gesignaleerd is. In een 
strak Nike pakje van Roger Federer kwam Semmm op een vliegend 
tapijt onder het nummer van Fingera van DJ Khaled het terras 
opzweven. 4 uur later was hij 140 euro lichter en 13 kookboekjes rijker.    

*  Hier is die dan, KPN kanaaltje 792. Kony met zijn fredje, Ronnie, 
Edje en Gregory diepzinnig kijkend naar de ladiesnight op 
televisie. De finale 
van Champions 
league lieten zij zelf 
schieten voor de 
finale ‘Wie het eerst 
komt, wie het eerst 
maalt’. Dat belooft 
wat vrijdagavond!
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Ladiesnight een groot success

Wat was het mooi gisterenavond. Ruim 60 dames waren op 
de dolle dwaze dagen bij Randenbroek afgekomen. Bekijk 
hieronder een aantal foto’s van de nageltjes, wimpertjes, het 
gegiechel en de gezelligheid. Eventmanager Hanneke ‘Happeke’ 
Schoordijk was zeer tevreden over de avond en was zelf ook de 
beste klant van alle standjes, kraampjes, nageltjes, snorretjes en 
wenkbrauwtjes. Iedereen bedankt voor deze avond #supergaaf 
#wanneermogendemanneniseenavond #feminisme
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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


