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Het begint te kriebelen … 
 
Het terras stroomt steeds voller, op 
het park wordt het drukker, partijen 
worden spannender, langer en kwali-
tatief beter… kortom de kriebels van 
het finaleweekend komen er aan. 
Langzamerhand komen we dus in de 
buurt van het hoogtepunt van de 
week; het finaleweekend. Het weer 
wordt fantastisch, naar het zich laat 
aanzien staan er fantastische halve 
finales en finales op het programma, 
dus het 25 jarige jubileum van het 
ORT wordt van het weekend goed af-
gesloten. Gisteren was ook weer een 
mooie dag met verschillende interes-
sante en mooie wedstrijden. We trap-
ten om 13:30 af, wat voor de commis-
sie betekende dat ze wat eerder aan-
wezig moest zijn natuurlijk. Een mooie 
partij tussen Julia Tuhusula en Lisan-
ne Muuse was een verzachtende om-
standigheid. 
In de ronde van 15:00 mochten Maar-
tje van den Berg en Elise Blom het 
opnemen tegen Jennifer Meerding en 
Mirthe Hooijen. Na een lange blessu-
reperiode van Maartje ging ze het 
weer proberen. Ze kon het samen met 
Elise echter nog niet bolwerken. Jen-
nifer en Mirthe waren te sterk en won-
nen met 6-2 6-2. 
Om 16:30 was er een plek op baan 2 
gereserveerd voor onze eigen Jort 
Kolman. Hij maakte zijn opwachting 
tegen een ander jong talent, de pas 

12-jarige 
Dennis Kos, 
spelend bij De 
Kuil in Huizen. 
Een al- 
leraardigste 
wedstrijd 
ontspon zich. 
Jort had zich in 
het oranje shirt  

‘flying dutchman’        van het Winkel 
             Open 2006 
gehesen en kreeg daardoor de aan-
moedigingen van de commissie. In de 
eerste set mocht dit echter niet baten. 
Na de eerste set verliet hij even de 
baan om naar eigen zeggen zijn 
maag inhoud te verwijderen. Dan zou 
het wel beter gaan. De paar kilo lich-
tere Jort kon het in de tweede set ook 
niet belopen, hij verloor met 6-3 6-1. 
De ronde van 18.00 uur was vol ge-
pland met op papier mooie wedstrij-
den. Kim Sen en Malini de Bruin voch-
ten een mooie strijd uit op baan 1. 

Uiteindelijk was Kim als geplaatste 
speelster toch de sterkste van de 
twee. Met 6-2 7-5 trok zij aan het 
langste eind. 
 

Zaterdag Barbecue 
Zaterdag is er op het terras een 
heerlijke barbecue. Voor € 6,50 
kunt u genieten van: drie stok-
jes saté, een hamburger en een 
braadworst allen geserveerd 
met stokbrood, satésaus en sa-
lade. Vanaf 5 uur bent u allen 
welkom! 
 
Tim Verhoef speelde op baan 3 tegen 
Daniël Willemse. Daniël leek op weg 
naar een mooie overwinning, maar op 
5-1 in de tweede set, na de eerste te 
hebben gewonnen met 6-4, keerde de 
wedstrijd volledig. Het lukte Tim de 
tweede set met 7-5 te winnen en 
daarna was het verzet van Daniël ei-
genlijk gebroken. De derde set won 
Tim op routine met 6-4. Teamgenoot 
van Tim het afgelopen jaar, Ivar Luth, 
had het nog lastiger op baan 2 tegen 
Rob’bie’ Noordberger. Een erg mooie 
gravelpartij werd uiteindelijk beslist in 
het voordeel van Rob, die misschien 
wel op weg is naar de finale in de 
HE4. 
In de ronde van 19:30 was het weer 
‘Bolink-time’. Ëéntje van ervaring te-
gen jeugdig elan. Dille ‘kreunbeer’ 
Rikkert kon in de eerste set goed 
meekomen en even dacht men dat er 
een stuntje in de lucht hing. Quirijn 
had echter nog een paar versnellin-
gen over en na de eerste set met 6-4 
te hebben gewonnen, was het erop 
en erover. Met 6-0 was het binnen 
een kwartier afgelopen. De ervaring 
won het zoals vaker van het jeugdige 
elan. Het was wel een raar gezicht om 
2 look-a-likes naast elkaar op baan 1 
en 2 te zien. 

 

Wie is wie??!! 

Eerst dacht de commissie dat ze dub-
bel zag, maar het bleken echt 2 ver-
schillende personen. Deze twee jon-
gens spelen allebei voor het eerst op 
ons park en wij zijn daar erg blij mee. 
Dit jaar ontmoeten ze elkaar mis-
schien in de HE4, maar Dille ‘kreun-
beer’ Rikkert en Rob’bie’ Noordberger 
zijn zeker op weg om in de toekomst 
een rol van betekenis te spelen in de 
HE3. 
 
“Ondertussen in het clubhuis” 
Dames en heren wij hebben transfer-
nieuws. Gisteravond hebben wij onze 
commissie versterkt met een in onze 
ogen hele 
geschikte 
persoon. 
Jos ‘drie 
keer tikken’ 
Plompen 
zal vanaf 
volgend 
jaar zijn 
opwachting 
maken in         directeuren presenteren aanwinst 
ons team.  
Bovendien gaan er geruchten dat er 
nóg een persoon zijn handtekening 
zal zetten onder een meerjarige ver-
bintenis, daarover morgen meer…. 
 

Feestavond 
Normaal gesproken staat de 
vrijdagavond in de ORT week 
garant voor feest. Dit jaar zal het 
nog grootser zijn dan anders, 
op veler verzoek is er gekozen 
voor een band, en wat voor een 
band. Samen met 2MF zullen we 
knallend het finaleweekend in 
gaan. Vanaf 21.00 uur vanavond 
zal de beat in het clubhuis te 
horen zijn.       
 
In de laatste ronde troffen de beste 
speelsters van Randenbroek Anouk 
van Leeuwen en Susan Bogers, het 
sterke duo van Strokel, Malini de 
Bruin en Lisanne Muuse. Het grote 
supportersschare dat bleef hangen 
toonde aan dat we hier te maken 
hadden met een klassieker. Met een 
hoop body shots en mooie punten 
was het uiteindelijk toch Strokel dat er 
met de winst vandoor ging. Spannend 
was het zeker, want het werd pas be-
slist in de derde set met 7-5.  



 

Milo blikt terug… 
 
Toen Jerry me in 1995 vroeg of ik zin had om de ORT-groep te 
komen versterken en ik daarop “ja” antwoordde, besefte ik (nog) 
niet wat me te wachten zou staan. Na jarenlang als deelnemer van 
de partij te zijn geweest, zou ik nu het toernooi van de andere kant 
meemaken, maar ik kan u verzekeren dat ik in al die jaren geen 
moment spijt heb gehad van deze beslissing. Al snel werd week 26 
een rood omrande week in de agenda waar reeds maanden van 
tevoren naartoe werd geleefd. 

 
In de loop van de jaren zijn verschillende 
personen en persoonlijkheden de revue 
gepasseerd. Al deze verschillende karak-
ters maakten het toernooi ieder jaar weer 
tot een geweldig evenement waarbij sa-
men werd gehuild, ruzie gemaakt en gela-
chen. Tja, commissieleden zijn af en toe 
net mensen.  
 

Het enthousiasme van de commissieleden en de lol waarmee het 
toernooi wordt voorbereid en georganiseerd zijn de belangrijkste 
zaken die bij mij zullen blijven hangen. Ook in de toekomst zal ik 
een vaste waarde blijven tijdens de ORT-week, alleen dan als toe-
schouwer.  
 
Een aantal van mijn persoonlijke hoogtepunten : 
 

 De caravan – de beste aankoop in de historie van het 
toernooi !  

 Het “vergaderen” tot in de vroege uurtjes 
 Al die liedjes die we in die jaren gecomponeerd hebben 
 De voorbereidende vergaderingen bij Jerry en Belinda 
 Het gehinnik en gelach van de heren Faas, van Empelen 

en Wegner vanaf het terras. 
 en uiteraard de loterij tijdens de feestavond – ik zal nooit 

meer, op dinsdag en vrijdag in Utrecht en zaterdag op de 
hof in Amersfoort, zonder te glimlachen langs de kraam 
van R&R lederwaren wandelen.  

 
Voor mij komt er na 12 jaar een eind aan een periode waarin ik 
nieuwe vrienden heb gemaakt, vele spelers en toeschouwers heb 
de handen heb geschud en leren kennen, maar voornamelijk ont-
zettend veel plezier heb gehad.  
Het is nu tijd om het stokje over te geven aan de nieuwe lichting 
en ik ben er van overtuigd dat zij de deelnemers, toeschouwers en 
zichzelf de komende jaren een geweldige week blijven bezorgen. 
 
Ik ga eens nadenken of het verstandig zou zijn de rackets weer af 
te stoffen en het gemalen baksteen weer te betreden, wie weet 
zorg ik hier volgend jaar voor een surprise ☺ 
 
Ik wil vanaf deze plek een ieder bedanken die mijn tijd in de com-
missie tot een waar feest heeft gemaakt. Het was fantastisch!  
 
Milo 
 
 
 
 
 

Wist u dat………… 
….de familie Vrugteveen zich niet alleen crimineel 
noemt, maar dat zij dit proberen te bevestigen met 
een ‘interessante’ voicemail in ‘Rap-vorm’…. 
….de meiden van de planning zich heugelijk amu-
seerde toen Joris Onverwagt zich kwam melden 
voor zijn eerste wedstrijd en zich afvroegen waarom 
hij niet vaker had meegedaan…. 
….’Bloemie’ Bloembergen het verzoek bij de com-
missie heeft ingediend om tijdens iedere wedstrijd 
na iedere set een massage van Chantal te krijgen 
….Chantal hoopt dat hij snel uitgeschakeld wordt 
….ze bij Malini de Bruin thuis geen internet hebben, 
naar eigen zeggen werken ze daar nog steeds met 
rooksignalen 
…Jos ‘drie keer tikken’ Plompen wel heel weinig tijd 
nodig had om zijn ‘ja’ woord te geven 
….Joling inmiddels de ‘K’ heeft gevonden, zal hij die 
‘N’ nog vinden voor het eind van de week 
… John ‘good old’  van Gent, dreigde met het in de 
fik steken van alle tenten als hij zijn fiets niet zou 
vinden 
… Peter van Empelen last van zijn knie heeft na het 
tillen van 1 stoel! 
 
 

LOTERIJ 
Vrijdagavond 30 juni a.s. zal de grote lo-
terij onder leiding van Milo weer plaats-
vinden op ons park. Bij dit mooie eve-
nement hebben we dit jaar bijzonder 

leuke prijzen: 
 
1 maand gratis lidmaatschap voor een heel ge-

zin bij Sportclub Pellikaan 
Verschillende kledingartikelen van Motex Pro-

mowear 
reischeques 

discman 
l’oreal pakket 

sportartikelen Van Dam Sports 
sierraden 

een dvd speler 
kledingbonnen van Fridge 

dinerbonnen van diverse restaurants 
 

Koop snel uw loten bij Milo want 
op = op!!! 

1 lot   =  1 euro 
6 loten   =  5 euro 

 
Bedankjes  

 ‘My’ Bonny ‘is over the Ocean’ Richers voor 
haar lekkernijen! 

 Kim Sen voor de heerlijke Mon Chou Aardbeien-
taart! 

 



UITSLAGEN DONDERDAG 29 JUNI 
 

13.30 uur DE3  Julia Tuhusula   - Lisanne Muuse  6-1 5-3 opg. 
   
15.00 uur  DE4  Danny Engel  - Bonnie Riechers  5-7 3-6 
  HE5   Marc Weerdenburg -  Rutger de Zoete  7-5 7-6 
  DD5  Susan Bosman - Sascha Muijs   6-1 6-1 
    Caitlin Visser  - Karin Post 
  DD5  Mirthe Hooijen  -  Maartje vd Berg   6-2 6-2 
    Jennifer Meerding - Elise Blom 
  HE6  Constantijn vd Meer - Rogier van ’t Klooster  6-3 6-3 
   
16.30 uur  DE5  Jentien van Pel -  Tamara Blankestijn  6-3 6-4 
  HE5  Dennis Kos  -  Jort Kolman   6-3 6-2 
   
18.00 uur DE3  Malini de Bruin  - Kim Sen   2-6 5-7 
  HE4  Tim Verhoeff  - Daniel Willemse  4-6 7-5 6-4 
  HE4  Rob Noordberger - Ivar Luth   6-2 4-6 6-3 
  HE5  Tim Thuijs  - Joep Versteeg   6-2 6-2 
  GD5  Lidwien Korthals - Yvette Hamming  2-6 2-6 
    Marco Bloembergen - Maarten van Wezenbeek 1-6 2-6 
  HE6  Mathijs van Londen - Mikael de Vries  5-7 6-4 2-6 
 
19.30 uur DE3  Saskia Huizinga - Kirsten Schopman  6-2 6-0 
  HE3  Dille Rikkert  - Quirijn Bolink   4-6 0-6 
  HE3  Matthijs Jansen  - Paul Sevinga   3-6 6-3 2-6 
  DD3  Dienke Dekker  - Karen v. Koningsbruggen 0-6 1-6  
    Ingrid Lubbers  -  Nanda Reems 
  HE4  Ruben Bos  - Wilco Meiborg   5-7 1-6 
  HE4  Rutger Nienhuis - Jordy Kamerling  3-6 1-6 
 
21.00  uur HE3  Joris Onverwagt - Gerben Sakkers  6-1 6-2 
  DD3  Suzan Bogers  - Malini de Bruin  6-4 0-6 5-7 
    Anouk van Leeuwen - Lisanne Muuse 

HD3  Quirijn Bolink  - Vincent Domen   6-2 6-2 
  Brent van Dorssen - Martin Jonkheim 
HE6  Ali Moghaddasian - Pim Schijven   3-6 6-7 
HE6  Anton Fokker  - Arie Koomans   1-6 0-6 
HE7  Winfred Hanszens - Jaap Visser   0-6 2-6 
HD8 17+ Andre Masteling -  Ronald Lijklema  2-6 6-7 

Erik Masteling  - Koos Venema   
     

 
 



    DAGPLANNING VRIJDAG 30 JUNI 
 

 
15.00 uur  DE4  Dunya Hagenbeuk  - Dienke Dekker    
  HE5   Marc Weerdenburg  -  Ruben Bos 
  HE5  Ronald Wind   - Damir Wijdenes 
  DE7  Machteld Linsschoten - Evelien van Hasselt 

HE7 35+ Herman Rekers  - John van Gent 
   
16.30 uur  DE4  Robin Vlug   - Sanuelya van Loenhout 

DE4  Isabelle Hoorn  - Denise Drenth 
HE5  Joost Scheepers  -  Robin Dorre 
HE 5  Tim Thuijs   - Dennis Kos    

  DE 6  Lidwien Corthals  - Saskia de Vries 
HE6  Loek vd Bedem  - Bart Verhoeff 

   
18.00 uur HD3  Stef Koppenaal  -  Jordy Kamerling 

Paul Sevinga   - Eelco van Veelen 
DE4  Bonnie Riechers  - Carli Wischhoff 
HD5  Vincent de Gans  - Marco Bloembergen  

   Ingmar Kolbrink  - Björn de Hoon 
HD5  Dick Bremer   - Jort Kolman 

Niels Koorman  - Damir Wijdenes 
DE6  Joelle Blankenstijn  - Tamara de Koning 
GD7  Guus Muijs   - Jaap Kries 

Bert Vrugteveen  - Ineke Kries 
 
19.30 uur HE3  Jeroen vd Hoek  - Erwin van Dijk 

GD3  Nanda Reems  - Suzan Bogers   
   Brian Reijngoud  - Stefan van Eijden 

HD3  Sebasiaan Flohr  - Matthijs jansen 
Arno Jellema   - Harold Reitsma 

DE5  Yvette Hamming  - Giselinde Koelewijn 
GD5  Anouk Albers  - Amanda Hagebeuk 

Arjan Sakkers  - Desmond Hagebeuk 
HE7  Justin Heijnis   - Ruard Floridas 

 
21.00  uur DD3  Saskia Huizinga  - Denise Drenth 

Kim Sen   - Romy Smeeing 
  HD3  Brent van Dorssen  - Winnaar HD 3    
    Quirijn Bolink   - 30-6 18.00 uur  

HD5  Patrick Kleuver  - Arie Koomans 
Daniel Willemse  - Jeroen Wijker 

HD5  Brian vd Heuvel  - Michel Flohr 
H.J.B. vd Heuvel  - Arjan vd Pol 

HE 7  Hans Velzing   - Jose Quesada Matos Gabriel 
GD7  Thera Gerritsen  - Marion vd linden 

Hans Voogt   - Bert vd Linden   


