OPEN RANDENBROEK
TOERNOOI 2016
ZATERDAG 2 JULI

35TH PARTY
HOT, GEWELDIG EN CRAZY

ONE
WATCH

11.45 uur
HE2C Johan Oost-Imesh Braem
11.45 uur
HD2A sJordy & sJeffrey VS
brothers van den Hoek
15.00 uur DE2A 			
Julia Tuhusula - Inge Scheper
18.15 uur HE17+ B
Gjalt Landman - Alex de Waal
Menu van de dag:
TO BE ANNOUNCED.
Daarnaast zijn alle broodjes en
overige snacks te verkrijgen bij
Restaurant Jerry.

ORTA XI
Weer wat nieuws bij het
ORT. Vanaf vandaag t/m de
finalezondag hebben wij een
ORTaxi, deze is beschikbaar
gesteld door FORD Broekhuis.
Een VIP-shuttleservice waarbij
we geselecteerde deelnemers
ophalen voor hun wedstrijd en
afvoeren na de wedstrijd. In
de VIP-shuttle is het altijd feest
als het ORT-lied is geweest
(de tekst vindt u achterin het
dagblad). Het verslag van het
eerste VIP-Shuttle avontuur
vindt u in het dagblad
van zaterdag.

Mooorrning!! Wat een dag, wat een avond en
wat een nacht. De feestavond ter ere van ons
35-jarig bestaan was geweldig, fantastisch
en gewoon supergaaf. De cocktails vonden
gretig aftrek en de dansvloer werd optimaal
benut. Op de laatste pagina is een impressie
van de feestavond te vinden.

en/of wellicht alleen van de naam gehoord
hebben. It is about John Derks, leider van de
harde kern van
ALTA, de ALTRAS.
Voor wie een trouwe
volger
van
het
dagblad is kent de
naam John Derks
De commissie en menig deelnemer zal vandaag
waarschijnlijk wel, hij
iets minder fris uit de oogjes kijken dan andere
is namelijk gewoon
dagen. Krijtstrepen onder de ogen, nagellak
wat anders dan het normale rondlopende volk
op het pinkje, zonnebrilletje op het koppie
op dit park. Hij is uniek in zijn soort. Hij is in de
en pakje Ibuprofen in de borstzak zullen veel
afgelopen jaren landelijk bekend geworden met
voorkomende beelden zijn deze dag. Maar we
zijn praktijken op het ORT. Vier jaar geleden
gaan er toch weer een topdag van maken. Eerst
werd hij op een ochtend slapend in een enorme
bespreken we even kort
pauperstoel gevonden
‘‘Krijtstrepen onder de
de dag van gisteren.
op het terras van LTV
ogen, nagellak op het pinkje, Randenbroek. Hij had
Dit stukje gaat niet over
de avond ervoor wat
zonnebrilletje op het koppie
iemand die gisteren
teveel
alcoholische
en pakje ibuprofen in het
gespeeld heeft maar
versnaperingen
vorige week zondag
genuttigd. Tevens werd
borstzakje’’
al de baan betrad. Hij
er in zijn openstaande
is onder de dagbladradar doorgefietst. Veel
mond een haarbal en roze bandana gevonden.
mensen zullen hem nog nooit gezien hebben
Twee jaar geleden benutte de ras-altanees een
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gat in de markt door een tenniscaddy te
introduceren. Hij had namelijk een Iraanse
krijger ingehuurd om zijn tas te dragen
tijdens het toernooiencircuit.
Dit jaar heeft hij ons weer de ogen doen
verbazen door zijn uitspraken op Facebook.
Wat wel duidelijk werd na het lezen van zijn
facebook-updates, is dat hij niet snel lid
gaat worden van de politieke partij DENK,
op de verjaardag van Erdogan komt of een
vakantie naar Saudië-Arabië of Qatar boekt.
Ik citeer: ‘Natuurlijk weet ik wel dat je niet
alle haatbaarden met één kammetje mag
kammen maar toch: Als je een hoop zand
wilt zien, ga dan naar Zandvoort en niet naar
een of andere woestijn.’ Hij is het duidelijk
niet eens met de normen, waarden, wetten,
gebruiken en omgangsvormen in de
woestijn. Op zijn post kreeg hij zo weinig
interactie dat hij de volgende dag witheet
weer een update verstuurde: ‘Blijkens het
aantal reacties en likes interessert iets
dergelijks bijna niemand. Men houdt zich
liever bezig met de video’s van grappige
poesjes of schattige babies. En de
belevingswereld van sommige stumperds
is zo mogelijk nog beperkter. Allemaal

buitenkant, oppervlakkigheid en vooral
veel vleesgeworden domheid’ aldus John.
Ik denk dat hij binnenkort wel een hit wordt
op social media. De prijs voor sportiviteit
gaat in ieder geval wel naar onze John. Hij
gaf zondag op nadat hij een set en 5-2 voor
stond. Reden: hij verwachtte vanwege een
opkomende blessure niet meer te kunnen
spelen de volgende rondes en gunde zijn
tegenstand deze kans. Petje af voor John.

De VIP-shuttle service haalt mensen op voor
de wedstrijd en voert ze af na de wedstrijd.
Nadat de afscheidsnemende duifjes uit
de commissie de taxi uitgeprobeerd
hadden om luxueus te genieten van een
brunch bij loetje in ‘t Gooische Laren
waren de eerste deelnemers aan de beurt.
Gregor, Roos, Marjolein en Gjald waren
de eerste geluksvogels waarbij de taxi
stopte. In de taxi werd er druk gesproken
over wedstrijdtactieken, tennismode en
snaartjes. Gregor had nog een preek over
de emanciperende citrusvlinder in het
hooggelegen Andesgebergte en Roos
over wenkbrauw-fronsende papegaaien en
grasparkieten in Artis.

ORTTAXI

Jajaja, daar was hij dan. Vanaf gisteren hadden
wij de beschikking over een ultramoderne
Ford (Mustang, geen idee hoe dat ding
heet) bedrukt met ORT 2016 letters welke
beschikbaar was gesteld door Broekhuis.

“Natuurlijk weet ik dat je niet alle haatbaarden met een kammetje mag
kammen. Als je een hoop zand wilt zien, ga dan naar Zandvoort ’’

FOTO VAN DE WEEK

Onderstaande foto is voor mij in iedergeval de foto van de week. De
lichten op baan 1 waren stuk waardoor de lichtmastmanager van PR
Signing in de lichtmast moest klimmen om de elektriciteit te fixen.
Dat is niet gelukt, maar hij heeft wel een fantastische foto kunnen
schieten, kippenvel dat beeld van bovenaf!

HUIS VAN DE DAG
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Afscheidsinterview Robert Nieuwland
Naam: Robert Nieuwland Je bent je naam vergeten EIKEL,
volgende keer kijk ik hem niet meer na.
Hoe voelt dat nou, je laatste jaar?
Check!
Nou eerlijk gezegd is het wel echt mooi
geweest, heb er gewoon de kracht niet meer
voor. De week zelf is natuurlijk helemaal top,
maar alle voorbereiding voelen toch een beetje
als het bezoeken van een kinderverjaardag
als je zelf geen kinderen hebt…Daarom is
het ook zo fijn dat er een frisse en jonge
(sorry Erik) groep staat die het perfect kan overnemen. Zij hebben
toch dat nieuwe elan, de mentale frisheid en kunnen doormiddel
van een stukje marketing automation met goed gesegmenteerde
doelgroepen en een heldere SEO strategie het toernooi naar het
volgende niveau tillen….maar das logisch!

Sinds welk jaar zit je bij de ORT commissie en hoe ben je destijds
benaderd om plaats te nemen in de ORT-familie?
Sinds 2005, ik ben destijds emotioneel, mentaal en fysiek uitgerookt
door Jerry, Pascal, Wijnand, Milo en meer van dat soort types.
Wekenlang hebben ze gedreigd om alles kapot te maken wat me lief
is wanneer ik niet in de commissie zou gaan. En met zo’n ruggengraat
als die van mij ben je dan natuurlijk zo om…. Ik heb toen eerst nog
een jaar weten onderduiken in Amerika, maar ook daar hebben ze
me opgespoord en mee terug genomen.
Wat vind je het leukste van de ORT-week en waarom?
Ja hehe, het politiek correcte antwoord is natuurlijk dat ik mij
enorm verheug op de vele bloedstollende wedstrijden, met
adembenemende punten…. Maar ja het eerlijk antwoord is dat
ik vooral uitkijk naar de momenten waarop de wedstrijden zijn
afgelopen…Het magische sein dat de laatste wedstrijd op de baan
staat, korte blikken tussen een aantal commissieleden en dan een fel
sprintje richting de tap. Om dan heerlijk op het terras met een klein
muziekje, de hele commissie en meerdere deelnemers gewoon slap
te ouwehoeren.

* J ohan Langkampff is kwijt mensen! We
mistte al zijn inschrijving voor het ORT,
maar het Amber-alert is ingeschakeld en
een advertentie op facebook geplaatst.
10.000 euro brengt deze uit de kluiten
gewassen ijsbeer op. Johan wordt dit jaar
een 4tje en krijgt al sterallures.
*D
 e jongen van baan 2 het schuim
uitgevonden heeft aldus R. Nieuwland.
* Wij het ook soms niet meer weten...
* Robert Nieuwland gisteren zijn hele azijnzuurhydradide-zwembad
heeft leeg gespoten in de orTaxi en eigenlijk de gehele dag. Het
mannetje had namelijk wat alcoholische versnaperingen genuttigd
en korte uurtjes gemaakt op donderdagnacht. Het adonisje trekt
het niet langer mensen. Wie verlijdt hem uit zijn lossen?

Beschrijf eens de unieke sfeer van het ORT?
Ik hoop nog steeds van harte dat deelnemers van het ORT het gevoel
hebben dat we er alles aan doen om hen een top week te geven.
Met de vele activiteiten, extraatjes zoals het slepen van de baan, de
hapjes op het terras en de persoonlijke benadering doen we er alles
aan. Of dit ook zo overkomt, daar kunnen we alleen maar op hopen.
Ik weet in ieder geval zeker dat ik lekker mee ga doen vanaf volgend
jaar, ben benieuwd hoe uniek ik het ORT als deelnemer vind…
Welk moment tijdens je ORT-periode is je het meest bijgebleven
en waarom?
Er was een moment, al vele jaren geleden, waarbij we echt te maken
hadden met een noodsituatie. Je raadt het al, het bier was op… Het
was inmiddels al weer bijna licht, maar in die tijd was dat alleen maar
handig want dan hoefde je het fietslampje niet aan te doen op de
terugweg… Maar ja, paniek in de tent, of caravan liever gezegd.
Gelukkig hadden we een adresje waar we nog wel een kratje onder
een laag stof hadden staan. En gelukkig hadden we toen ook een
hele mooie Smart waar precies een kratje in de achterklep kon. En
gelukkig is gebleken dat 3 volwassenen en een kratje in een Smart
makkelijk over het fietspad konden om zo sneller terug te zijn. En
gelukkig hebben we dit hierna nooit meer gedaan…
De onvermijdelijke vraag: Wat gaat er nu door je heen?
Helemaal niks, ik ben leeg! Bedankt hè!
Vink hier als je check bent X.
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.
* Manfred Chang gisteren wel heel snel moest tennissen. Reden: hij
moest vanavond nog naar Lille voor de EK-wedstrijd Belgie-Wales.
Geen idee hoe hij binnen een halfuur in Lille is gekomen want hij
kwam om 8 uur de baan af.
* Commissielid Sandertje vorige week zaterdag zo dronken was dat hij
zijn slaapadresje niet kon vinden. Hij belde
bij vier verschillende huizen aan voordat
Chantal de deur opende. Wat volgde was
een omhelzing van geluk!
* Morgen de ‘Vrienden van het ORT’ Lunch
plaatsvindt op het terras. De sterkhouders
van ons toernooi gaan samen genieten van
een heerlijke lunch! Niets meer dan hulde.
* Voor een aantal mensen de feestavond
iets te heftig werd. Dhr. Vito Vrugteveen
wou zijn voorbeeld Ricky nadoen, dat liep
alleen verkeerd af. Hij leegde even zijn
maaginhoud, bestaand uit soepstengels,
energy, fernandes en bier op het terras.
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Sfeerimpressie FEESTAVOND 35 JAAR
Wat was het genieten gisteren! Ruim 180 man waagden dansjes en schuurden broeken kapot als
een schuurmachine van de Karwei. De cocktails van Charlotte en Dani gingen als warme broodje
over de toonbank. Hieronder een sfeerimpressie van deze geweldige avond! Meer foto’s kunt u
vinden op onze website www.openrandenbroek.nl.

