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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 dinsdag op het ORT was er een van 
kwakjemole, mexicaanse wraps, spareribs, 
glimmertwins, topwedstrijden en het 
afscheidsinterview van Hanneke Schoordijk.  
De foto van de dag (hierboven) was een plaatje.

Nou, daar zijn we weer hoor, Ricky Tuhusula 
part 2. Waar vorig jaar de redacteur een week 
ondergedoken zat bij de European Intelligence 
Agency wegens aangekondigde reprimandes, 
daar is hij dit jaar na enig aandringen van wat 
commissieleden terug met een vervolg. 

Buitenwiet Ricky is nog altijd werkzaam 
als kapster op het Neptunusplein, ook wel 
de gazastrook van 
Amersfoort. Kapper mag 
je hem tegenwoordig 
niet meer noemen, hij is 
stylist. Hij kan alles met 
haartjes. Hij knipt zijn 
klanten zonder schaar, 
zijn blote handen dienen 
als een soort nijptang. Hij wikkelt wat haar om 
zijn vinger, draait 14 twisters om het vervolgens 

in een vloeiende beweging uit je hoofdhuid 
te trekken. Puur natuur, vintage en ouderwets 
noemen we dat. Hij ontvangt ook nog steeds 
tattoos bij een pakje kauwgom, zijn laatste 
plakplaatje heeft hij 
aan de binnenkant 
van zijn lip laten 
zetten met de tekst: 
handige hairy
Zondag heeft hij 
zijn allereerste 
wedstrijd ooit 
gewonnen en dat 
moest natuurlijk 
ook iedereen 

weten; kranten 
werden gebeld, dode 
haarpunten werden 
op marktplaats 
aangeboden, facebook 
lag uren offline, hij 
paste zijn Tinder 
status aan en had 

signeersessies in de kapsalon. Zijn vrienden 
reageerden verbaast op de overwinning,  

VOSTÈ CABRA CALBA EN 
UNA BASSA DE FUSTA

‘‘Dode haarpunten werden 
aangeboden op marktplaats, 

hij paste zijn Tinder status  
aan en had signeersessies  

in de kapsalon’’ 

HE A 21:00
Dennis Kockx - Simon Burema

Het verdere schema van de 
wedstrijden is te vinden op 
toernooi.nl.

Ladiesnight 19.00 uur
Voor alle duifjes de kans om  
je is lekker in de watten te  
laten leggen.

Menu van de dag:
Indische rijsttafel €8,00

Daarnaast zijn alle broodjes en 
overige snacks te verkrijgen bij 
Restaurant Jerry.
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“Juul heeft vorig jaar de gewaagde overstap gemaakt van 
Randenbroek naar ALTA, de zogenoemde trein kwam langs’’

ik citeer: ‘Huh, stond er wel iemand aan 
de overkant?’ en ‘Had je tegenstander 
geen armen?’ Hij moet het sowieso 
wel van zijn facebookvrienden hebben, 
want enkele weken geleden werd hij 
afgebeeld in een Bucket hotwings van 
de KFC, wij snappen niet waarom. De 
hotwings hebben het wandelende 
haarzakje vleugels gegeven want hij is  
in bloedvorm. 

Hairdressertje Ricky draagt tegenwoordig 
(zie foto) een driekwart afritsbroek, voor 
de wedstrijd rits hij zijn pijpjes met een 
hoop gekrijs los om ze vervolgens netjes 
op te vouwen in zijn fietstas. Fietstas? 
Ja, de kapster fietst inderdaad op een 
damesfiets in versnellinkje 1, trekt soms wat 
wheelies en heeft altijd zijn kortwieksetje en 
Satudarah jack bij zich. Tijdens zijn wedstrijd 
hoor je de pijpjes in zijn fietstas lachen.  
Het dragen van een afritsbroek is een vorm 
van smaakeuthanasie (Worthy, 2015). Deze 
broek van het merk Benno XL is net een 
wandelend AMBER alert. 

In zijn wedstrijd speelde hij weer samen 
met de vertrouwde Wilske Toppertje-

Nagelkerke. Het moet gezegd worden: 
hij speelde best goed, maar het was 
voor hairdressertje Ricky vlechten tegen 
de bierkaai. Het werd 5-7 6-4 6-3 voor 
de tegenstanders. Wederom is de kans 
aanwezig dat er morgen geen dagblad 
verschijnt vanwege een liquidatie van 
de redeacteur naar aanleiding van dit 
artikel. Maar dat nemen we maar voor lief.  
Het eigen risico is er toch al doorheen 
gejaagd naar een enkeltje UMC in maart, 
dus geen zorgen. 

In de ronde van 20.00 uur stond er een 
Randenbroek-ALTA onderonsje op het 
programma. Julia Tuhusula en Ydo ‘très bizar 
à bruine bever a.k.a Bevenrode’ Bruinsma 
namen het op tegen Pils van Nutten en 

Marieke ‘het is om te’ Gille.  Bruinsma durft 
1 keer per jaar de overweg te passeren, van 
het chique Amersfoort-Zuid naar het altijd 
gevaarlijke en directe Amersfoort-Noord. 
Juuul heeft vorig jaar de gewaagde overstap 
gemaakt van Randenbroek naar ALTA, de 
zogenoemde trein kwam langs waar je dan 
op moet springen. Op ALTA is trouwens 
Jacob Crolmeister nog steeds water aan 
het opzuigen met 
zijn Dyson DC 
62 ULTRA blaffer 
na de regen van 
afgelopen week. 
Waterbedrijf Vitens 
kwam vandaag  
ineens met een 
noodalert dat het 
grondwater onder 
NAP was gezakt. 
De bever speelt met een overhemd en 
pullover en heeft tegenwoordig ook een 
nieuw toupetje op zijn koppie gezet. Alta 
won op het heerlijke smashcourt met 6-1 
6-4. Binnenkort staat een belissing voor 
nieuwe banen op de agenda bij de club op 
de très bizarre heuvel, een advies: kies nou 
voor dat smashcourt!

HUIS VAN DE DAGIngezonden stuk van Bernhard....
De gehaktbal

Hoolesteeg 4 ingevuld op mijn TomTom, 8 minuten 
en 2,2 kilometer las ik op het scherm.
‘Meneer, u rijdt op het fietspad zei een fietser.’  
Ik deed met aan zekerheid grensende 
waarschijnlijkheid niet gedaan wat mevrouw 
TomTom had medegedeeld. Geen idee waar ik 

was. Meneer, weet u waar de tennisbanen zijn? Om de hoek bij de 
parkeerplaats zei de fietser. Ik parkeerde mijn auto. Ik volg dit jaar 
namelijk 12 toernooien en had Randenbroek vrij recent aan mijn lijstje 
toegevoegd, dus dat zijn 13 stuks. 

Stap uit de auto, draai mij om en het kan niet waar zijn! Het fietspad 
waar ik op sta gaat rechtstreeks naar mijn woning, 700 meter verderop! 
Op de parkeerplaats wanen dames zich in het zweet door te huppelen 
en zichzelf op te drukken. 

‘Hé Raymond, we hebben hier een nieuw lid riep iemand enthousiast, 
maar ze zagen mijn stok over het hoofd. Uiteraard dokte ik 5 euro op 
het terras voor evenveel enveloppen met verrassingen. Ik win nooit 
iets! Echter, geroerd dat ik was, de winnaar te mogen zijn van een blik 
tennisballen (ik heb mijn racket weggeven zonder lootje) en een hoesje 
voor mijn telefoon waar ik dan wel een stuk af zou moeten zagen. 

Wat betreft de gehaktbal, die was heerlijk! 
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Afscheidsinterview Hanneke Schoordijk

Hoe voelt dat nou, je laatste jaar? 
Toen we de hut aan het versieren waren dacht ik...pfff gelukkig hoef ik 
dit volgend jaar niet meer te doen, maar nu vind ik het echt dubbel... 
als de week weer eenmaal loopt is het echt zo gezellig en leuk...dus 
dat afscheid gaat echt lastig worden.

Sinds welk jaar zit je bij  de ORT commissie en hoe ben je destijds 
benaderd om plaats te nemen in de ORT-familie?
Ik geloof vijf jaar (het is natuurlijk 6 jaar) maar weet het eerlijk gezegd 
niet zeker. Ik ben benaderd door Pascal en ik weet nog dat ik het 
totaal niet had aan zien komen. Ik kreeg wel het idee dat het heel 
speciaal was daar in het ORT, woest aantrekkelijke mannen en dat 
soort gektes … en dat klopt ook wel.

Wat vind je het leukste van de ORT-week en waarom?
Met de hele groep een week optrekken en alles wat daarbij hoort: 
ontbijten, te laat naar bed gaan, ‘s ochtends met je duffe hoofd er 
weer op tijd  zijn, de gezelligheid met alle mensen op het park, de 
Vrienden van de ORT lunch en het afzakkertje als iedereen naar huis 
is. Eigenlijk teveel om op te noemen. Vooral de activiteiten, mensen 
en hospitality spreken mij zeer aan. 

Beschrijf eens de unieke sfeer van het ORT?
Het is wel bijzonder in het ORT, behalve super gezellig en leuk, is het 
ook echt wel serieus in de zin dat we een goed en gastvrij toernooi 
willen neerzetten. De organisatie is ook  best professioneel, dat komt 
ook wel een beetje doordat wij als oefenmateriaal hebben gediend 
voor ORT-leden die hun management skills aan het ontwikkelen 
waren :). (De bedoeling was om hier nog meer smileys te plaatsen 
met aapjes, bloemetjes, hartjes en handjeklap maar laten we dat 

maar niet doen). Het is een hele hechte groep en ik vond het altijd 
heel lastig als er mensen uit gingen.

Welk moment tijdens je ORT-periode is je het meest bijgebleven 
en waarom?
De momenten op de trap met Robert Nieuwland waren speciaal 
maar ik kan er verder niets over vertellen; is code rood. Eigenlijk 
waren alle speciale momenten “code rood”. Gelukkig heeft er nog 
nooit ‘code rood’ materiaal bij de ‘Wist u dat’jes’ gestaan...
Er ploepen allemaal herinneringen op; …… ik kan wel zeggen dat de 
ORT commissie mijn horizon heeft verbreed (wederom 45 smileys). 

De onvermijdelijke vraag: Wat gaat er nu door je heen?
Ik ga de gezelligheid enorm missen en de verplichtingen niet. 
Verder weet ik dat als het zo ver is, ik het ook wel lastig ga vinden. 
#supergaaf #coderood  en ik moet huilen.

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

Nou dat was enthousiast hè? Het is duidelijk dat Hanneke 
mediatraining heeft gevolgd. Dit stuk is ter controle nog even langs 
37 Kees Jansma’s gegaan. We hadden het een en ander kunnen 
veranderen aan het interview, maar dat doen we niet, dat is code 
rood. Face-to-face laat ze veel meer los over alle roddels en ORT-
perikelen, dus vraag haar maar het hemd van het lijf!

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. 

*  Raymond ‘Heeeuj Vriend’ van Keken gisteren oplettend was bij het 
printen van het dagblad: ‘verschRicky, klopt dat wel?’ Ja dat klopt 
zeker, kwam perongeluk uit de printer rollen. 

*  Ronnie Birza weer zijn bijdrage heeft geleverd voor het dagblad, 
een foto met het bijschrift: glimmertwins. Een mix van Mollukië en 

Sri Lankaans junglehout. 
Een kittig setje moet gezegd worden!
*  Bernhard uit Kattenbroek ons heeft 

gevonden en het zo leuk vindt dat 
hij dagelijks de hele avond aanwezig 
is voor topwedstrijden. Hij deed er 
met de auto een halfuur over om het 
park te vinden en kwam er toen achter 
dat zijn huis op 3 minuten afstand  
lopen was. 

*  Boudewijn Pragt’paal’ wel heel erg twijfelt over zijn dubbelmaatjes.  
Jelte Tegelaar belde verbaast op of zijn wedstrijd al ingepland was, 
maar Jelte stond niet in de schema’s. Hij had zich opgegeven met 
dubbelmaat Boudewijn, maar Boudewijn stuurde een mail dat hij 
liever met Tom Hemmes wou spelen. En dat zonder overleg met 
Jelte. Snapt u het nog? Jelte flipte totaal aan de telefoon en is niet te 
spreken over Boudewijn...to be continued..

*  Hanneke Schoordijk 
blijkbaar dagelijks de 
‘Wist u dat’ wilt halen. 
Zij probeerde een 
hoverboard uit met 
drastische gevolgen, met 
een grote smak knalde zij 
tegen de grond. En dat 
alles is natuurlijk weer is 
op camera gezet door 
Sander Jansen. 
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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


