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We are watching you… 
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e-
den weer hun intrede 
en de gebeurtenissen 
van de avond er voor 
werden uitgebreid be-
sproken. Toen het ver-

 een uurtje of 11 o
enen, was het een m

or een aantal 
en om zich 
 trekken in 

e nieuwe 
 dit is natuur-

duur 
aangezien we een druk 
programma hadden. 
 
In de ronde van 10.30 uur speelde op 
de Nick & Simon baan Basje ‘wil je 

nog een tequila Passie’ Flohr 
zijn openingswedstrijd. Hij had 
niet alleen te maken met de te-
genstand van zijn opponent 
Arian van Ledden, maar had 
ook de grootst mogelijke moei-
te om zijn ogen op zijn eigen 

baan te houden. Op 
de baan naast hem 
was er namelijk tege-
lijkertijd een dames-
dubbel 7 aan de gang. 
En laten we het er 
maar op houden dat 
Bas niet alleen de 
tennisbal volgende in 
die wedstrijd. Kirsten, Betty, Fleur en 

Lisa wisten Bas voortdurend 
af te leiden. Pas toen we 
door de regen werden ge-
noodzaakt om Bas op een 
andere baan te zetten, trok 
hij de partij redelijk eenvou-

ar zich toe. We zullen in het 
vervolg rekening houden met wie we 
naast je op de baan zetten Bas…. 
 
Toen de regen was weg getrokken 
stonden er twee interessante DE4 
partijen op het programma. Ze speel-
den naast elkaar op de banen Jan 
Smit en Nick & Simon. Anne 
‘lekker stemmetje hoor’ Vijf-
huizen nam het op tegen Yentl 
Methorst. En Kim Vrugteveen 
speelde tegen good old Sabri-
ne ‘wat vinden wij het jammer 
dat je met Flehite bent gede-
gradeerd’ v/d Bor. Beide par-
tijen waren spannend, werden 
beslist in drie sets en hadden 
een opvallend scoreverloop. 
Stond Anne in de eerste set 
nog met 5-1 voor, toch verloor 
ze die set in de tiebreak met 7-
0. Verloor Kim de eerste 6 
games op rij van duwboot 
Sab, ze won de 7 daaropvol-
gende games op rij. Sabrine 
vond het op een gegeven 
moment toch ook een beetje 

nnend worden, zo doet de 
foto hiernaast vermoeden. Al 

bijtend besloot zij toch 
el uit de eerste set weer 

akken en vierhonderd 
ntwintig  ballen per rally 

 te brengen. Kim kon dit 
aantal niet overtreffen en ver-
loor daarom ook de derde set 
met 6-3. Anne won net als Kim 
de tweede set van Yentl, maar 
kwam de derde set toch met 
5-2 achter. Ondanks de ach-
terstand vocht Anne goed te-
rug en kwam zelfs 6-5 voor. 
Na wat onenigheid tussen bei-
de dames moest Anne toch 
het onderspit delven en won 
Yentl de tweede tiebreak van de wed-
strijd ook. Anne was wel zo sportief de 
commissie te bedanken en zal in de 
DE3 weer ten strijde gaan tegen Yvet-
te Schaap. 
 
Vito Vrugteveen heeft gewonnen, en 
dat mocht iedereen weten. Vito ont-
zettend gefeliciteerd jochie, we vinden 
het heel knap van je. Succes ver-
der…en nee we zetten geen foto van 
jou in het dagblad ijdeltuit…… 
 
Voor de ronde van 18.00 uur waren 
de kaarten al enkele weken geleden 
uitverkocht. De twee wannabe hunks 
Jordy ‘tik um aan’ Kamerling en Mark 

‘ik heb zo’n hekel aan rally’s’ vd Hoek, 
kruisten de degens. Qua ouwehoeren 
zouden deze mannen de 
3-categorie al lang ge-
wonnen hebben, maar 
ook op tennisgebied heb-
ben de mannen zeker 
kwaliteiten. Hoekie wist 

uiteindelijk met 6-2 
6-4 Kamerling terug 
te sturen naar het 
altijd gezellige, 
warme, sfeervolle 
Almere. 
 
In het onderste deel 
van het HE4 sche-
ma ligt sinds gister-
avond de weg open 
voor Mathijs Hul-
ster. Wij zien in hem de nieuwe 
Sjeng Schalken. Vooral niet te 
gek, degelijk, steady, gedegen, 
duurzaam, betrouwbaar, solide, 
maar vooral erg goed. Na af-
zeggingen van Christiaan Hei-
nerman en Bas Niezen, ligt een 
finaleplaats op de loer. Gister-
avond plaatste hij zich in ieder 
geval voor de volgende ronde 
ten koste van Jesper Knoop. 
 
In de ene laatste en de laatste 
ronde van de dag was het 
Béthe time. Deze talentvolle 
jongens mochten allebei in de 
HE5 aantreden en troffen sterke 
tegenstanders. Joran speelde 
tegen Rick Oostveen. Een on-
bekende voor de commissie, 
maar dat is na vanavond veran-
derd. Wat een goede tennisspe-
lers, direct een kanshebber voor 
de titel in de HE5. Wie hem ze-
ker goed partij zal kunnen ge-
ven is Rodi. Hij sleepte de zege 

voor de poorten van de hel weg tegen 
Wietse Zuidberg, voor een verslag 
van die wedstrijd, zie Volendammer 
van de week! 
 
En we sluiten af met Joeri Paters, de-
ze knul presteert het om nooit eens in 
twee setjes te winnen. Ook gister-
avond tegen Dennis Veerman werd 
het een derde set en ook ditmaal was 
Joeri de sterkste. Volgende keer 
plannen we je om 9 uur ’s ochtends-
ipv ’s avonds…. 
 
 
 
 

dig na

 
De keerzijde van een gezellig
ningsavond is altijd pas de volgen
ochtend merkbaar. Het voelde gi
terochtend echt als de zaterdag
tend na de feestavond. Commissiel
den die uren te laat binnenkwam
het terras en het clubhuis leken wel
het afvalverzamelpunt van de Rova,

grote zonnebrillen d

volgens rond
begon te reg
moment vo
commissieled
even terug te
onze mooi
keet. Maar
lijk maar van korte 

ok nog 
ooi spa

nagel
het sp
op te p
tweeë
terug



 

 

Het ORT door de ogen van…… Pim 
Als deelnemer aan het ORT dacht ik altijd, 
waarom is die commissie zo groot? Nu, 
voor het eerst als commissielid, begrijp ik 
dat volledig. Had ik toen al het idee dat al-
les goed voor elkaar was. Heb ik nu erva-
ren dat daar heel wat voor komt kijken. In 
augustus gevraagd, in oktober ja gezegd 

en al bijna 9 maanden er mee bezig. Ik moet dan ook zeg-
gen dat het meer dan de moeite waard is, om deel uit te ma-
ken van een groep “vrijwilligers’’, die zich ten doel heeft ge-
steld om deze 28e editie, tot een daverend succes te maken. 
Het maakt dan ook helemaal niet uit dat je als senior van de 
groep, op Vaderdag 1403 keer een baan moet vegen, of 893 
keer water moet bijvullen, of 2245 keer moet escorteren naar 
de banen. Het doet dan ook goed, dat je gezin begrijpt dat er 
in dit geval een uitzondering wordt gemaakt, en Vaderdag 
voor 1 keer buitenshuis wordt gevierd, zoals op de foto te 
zien is.  
De eerste 3 dagen zijn naar mijn idee buitengewoon plezie-
rig en goed verlopen. De openingsavond met daarin het tie-
breaktoernooi, waarin ikzelf een grote hand heb gehad, is 
super gezellig geweest. Maar gezelligheid gaat vaak ge-
paard met een hoop drank en dat gaat weer gepaard met 
katers. Dat mocht ik zondagochtend direct merken, want een 
afspraak met de toernooidirecteur om 07.45 uur is om die 
reden door hem niet nagekomen. Het werd hem echter di-
rect vergeven door mij. Want de sfeer op zo’n prachtig toer-
nooi, in zo’n mooie week, op zo’n geweldig aangekleed park, 
met zulke geweldige medecommissieleden, mag hierdoor 
niet verstoord worden. En gezien de weersverwachtingen 
voor de komende week, zal ook deze editie wederom een 
groot succes worden. Ik ben in de gelukkige omstandigheid 
dat ik hieraan mijn steentje bij mag dragen.  
Ik wens iedereen dan ook een bijzonder plezierig verloop 
van het toernooi toe. Iets wat wij als commissie in de voorbe-
reiding en eerste toernooidagen al gehad hebben! 
 
Ingezonden stukken/interview 
Gisteren heeft de commissie het genoegen gehad om met 
de ‘spelersvrouw’ van de oud toernooidirecteur Jewwy 
Tuhusula te kletsen. Het was een goed gesprek over de ver-
schillen tussen het ORT en andere toernooien, over haar rol 
als vrouw van de ex voorzitter en over het toernooi van nu. 
Dit leverde een aantal leuke anekdotes op. Wat Gea als de 
grootste kracht van het ORT t.o.v. andere toernooien be-
stempelde was de uitwerkingen van een thema. Elk jaar 
wordt het toernooi omgedoopt in andere sferen en dit levert 
elk jaar weer een grote bijdrage aan de sfeer op het toer-
nooi. Dit is inderdaad de reden waarom de commissie hier 
altijd veel aandacht aan besteed. Verder had zij met heel 
veel plezier als supporter het super tiebreaktoernooi bijge-
woond op zaterdagavond. Naast een geweldige en gewaag-
de opening vond zij dit een leuke bijdrage aan een vaak saai 
voorweekend. Bij andere toernooien wordt hier nooit aan-
dacht aan besteed, bij het ORT wel! Gea had uit eigen erva-
ring ook nog wat puntjes waar we in de toekomst mee te 
maken zouden kunnen krijgen. Zo merkte zij dat zij het deel-
nemersveld van nu niet zo goed meer kende. In haar perio-

de als ‘spelersvrouw’ kende zij iedere deelnemer 
bij naam. Toch wel een beetje een generatie-
kloof??!! ‘Verder blijft het ORT natuurlijk in het 
bloed van de familie Tuhusula zitten’ zo eindigde 
Gea het interview. Na Jerry en Gea zitten na-
tuurlijk nu zoon en dochter Pascal en Chantal in 
de commissie. Gea Tuhusula, ze heeft in het 
verleden ontzettend veel voor Randenbroek ge-
daan en is nog steeds een stille kracht achter 
het ORT, een toppertje!! 
 
Wist u dat… 
… de van Kekens gisteren wel een hele rare 
verklaring hadden voor hun verlies in de GD7 
17+. Ze waren hun zonen kwijt…?! 
…sommige ouders van deelnemers wel heel 
weinig begrijpen van de ongeschreven regels 
van een tennistoernooi. In de DE3 gister werd 
dochterlief direct na een verloren wedstrijd mee 
naar huis genomen. Tijd voor een drankje of een 
bedankje richting de commissie was er niet. Het 
moet wel een afspraak van landsbelang zijn 
waardoor ze zo snel weg moesten……. 
…..Mark van de Hoek toch maar zijn Master 
Marketing wil gaan doen vanaf september. Dit 
omdat zijn sollicitatie voor commercieel directeur 
van het ORT opnieuw is afgewezen…hij hoopt 
met deze papieren eindelijk een plekje in de 
commissie te bemachtigen. 
….Karin Post als docent Engels de betekenis 
van het woord “no” nog niet helemaal 
snapt…..misschien een kleine bijscholing??!!  
 
Volendammer van de dag 
De Volendammer van de dag van gisteren was 
iemand met een bijzonder verhaal over zijn eigen 
wedstrijd. Wietse Zuidberg speelde tegen Rodi 
Béthe. Wietse speelde een sterke wedstrijd en 
stond op 5-4 in de tweede set op matchpoint op 
de stand van 40-30. Daar begon zijn verslag wat 
hij na zijn wedstrijd haarfijn wilde uitleggen aan 
de commissie. Dit deed hij dan ook in alle geuren 
en kleuren. Op matchpoint sloeg hij namelijk een 
‘framepie’ en vervolgens verloor hij de set. Ver-
volgens ‘neigde hij naar stoppen met tennis’, 
maar ‘kreeg hij toch breakpoints in de derde set’. 
‘Rodi sloeg echter maar één volley fout’ in de 
derde set en ‘had ook nog eens zoveel geluk dat 
hij maar naar het casino moest gaan en een 
staatslot moet kopen van zowel de staatloterij als 
de lotto’. Wietse sloeg in de derde set ’13 win-
ners en 85 unforced errors’ en daarom kon hij 
toch de wedstrijd niet naar zich toe trekken. ‘De 
derde set was gewoon normaal verder; 6-3’. Al-
dus Wietse over zijn wedstrijd. Wietse komt vrij-
dag nog dubbelen, de wedstrijdleiding 
heeft alvast een uur gereserveerd 
voor het wedstrijdverslag van Wiet-
se…  



UITSLAGEN ZONDAG 21 JUNI 
 

9:00 HE7 17+ Peter Rietman - Marc Vrolijk 6-4 6-2 
 
10:30 HE5 Lennart v/d Heuvel - Ingmar van Dongen 6-4 6-0 
 DE7 17+ Louise Filius - Kiki Gelderman 6-3 6-4 
 HE7 17+ Leon Corba - Dennis van Eijden 6-4 6-1 
 DD7 17+ Kirsten Bekkering - Fleur v/d Kieft 2-6 7-5 6-2 
  Betty Venhorst - Lisa Stevenhage 

GD7 17+ Raymond van Keken - Susan v/d Beugelaar 6-4 6-1 
 Inge van Keken - Evert-Jan Hengel 

 
12.00  HE4 Rene Metz - Arno Epping 6-1 7-5 
 HE5 Sebastiaan Flohr - Arian van Ledden 6-3 6-4 
 DE7 Gerry van Sleen - Betty Hakkert 6-4 6-0 
  
13.30 DE4 Anne Vijfhuizen - Yentl Methorst 7-6 3-6 7-6 
 DD6 Marieke Beijersbergen - Anneluut Eerkens 6-3 7-6 
  Bibi Groot - Marijke Oost 
 GD6 Erik Alink - Jonne Fluitsma 6-4 6-1 
  Esmee Alink - Dagmar van Putten 
   
15.00 DE4 Kim Vrugteveen - Sabrine v/d Bor 6-0 0-6 6-4 
 HE4 Vito Vrugteveen - Benjamin Woesthoff 6-4 6-1 
 HE5 Emiel van Dijk - Simon Burema 6-1 6-2 
 HD5 Rogier Plijnaar - Victor Heukensfeldt Jansen 6-3 6-4 
  Gerard van Valkengoed - Rene van Zenderen 
 HD6 Sander v/d Berg - Jeroen Bosman 6-4 6-3 
  Olaf Kuyper - Melvin Merkenij 
 
16.30 DE4 Joyce van Meerveld - Susan Bosman 6-2 4-6 6-0 
 DE5 Marieke v/d Lans - Rachel Deurloo 6-1 6-3 
 HE5 Arthur Spoor - Thiemo Zeeman 6-0 6-0 
 HE6 Manfred Chang - Rogier van ’t Klooster 6-0 6-1 
 HE7 17+ Peter Jordaan - Cees Spoelder 6-1 6-1 
 
18.00 DE3 Anouk Wissink - Demi van de Beek 2-6 6-3 6-4 
 HE3 Jordy Kamerling - Mark v/d Hoek 6-2 6-4 
 HE4 Paul Pastor - Antwan van Erven 1-6 6-1 7-5 
 HD7 17+ Dieter van Werkum - Herman Oskam 6-2 6-2 
  Thijs Wolfs - Gertjan Wijdenes 
   
19:30 HE3 Guido Boumann - Bjorn Klaassen 6-4 6-2 
 HE3 Joeri Paters - Dennis Veerman 7-6 4-6 6-3 
 HE4 Mathijs Hulster - Jesper Knoop 6-2 6-2 
 HE5 Rodi Béthe - Wietse Zuidberg 3-6 7-5 6-3 
 GD6 Nathalie Mulder - Karin Post 7-5 7-6 
  Michel le Belle - Ed de Ruyter 
 DE7 17+ Jeanette Dieters - Annemieke Smit 7-6 3-6 6-4 
 
21:00 HE5 Bas van Klarenbosch - Yoeri Terschegget 6-0 6-1 
 HE5 Joran Béthe - Rick Oostveen 6-2 6-3 
 HE7 17+ Herman Rekers - Cees van Duuren 6-3 6-1 
 HE7 17+ Erik Masteling - Aad Mess  6-4 7-5 

 
 

Ergens eten deze week? 
Vanaf vandaag zal er op het terras lekker eten te verkrijgen zijn voor de lekkere trek. Heeft 
u dus zin in een lekker tussendoortje dan weet u nu waar u moet zijn! De mannen van de ca-

tering maken allerlei lekkere versnaperingen voor u klaar! 



DAGPLANNING MAANDAG 22 JUNI 
 

15:00 DE3 Diane Schäfer - Caitlin Visser 
 HE3 Mike Vink - Gert-Jan van de Vorsten 
 HE5 Walter Varenkamp - Rutger de Zoete 
 
16:30 HE4 Franklin Stoker - Sander de Kleuver 
 HE4 Mark Buitenkamp - Xander van As 
 DE7 17+ Marjorie Bakker - Annemieke Smit 
 
16:45 DE5 Evelien Schrijner - Maartje van den Berg 
 HD5 Simon Burema - Sam Brundel 
  Yorin van Keken - Tom Rattink 
 HE6 Joost Gille - Martijn Essaijan 
  
18:00 DE3 Anne Vijfhuize - Yvette Schaap 
 HE3 Ydo Bruinsma - Bas Niezen 
 HE6 Wilco van Gangelen - Berend Reeskamp 
 
18:15 DE3 Carlijn Prinsze - Hannah van Veen 
 HE3 Arna Epping - Rens Kok 
 HE5 Jesse van Keken - Thiemo Zeeman 
    
19:30 HE4 Luuk Lubberding - Maarten van Wezenbeek 
 HD5 Henry Commandeur - Mark Evers 
  Jasper van Empelen - Jacco Oskam 
 HE7 17+ Ed de Ruyter - Andre Masteling 
 
19.45 HE3 Frank Verheijen - Yellan Boendemaker 
 DE4 Dorith Gabriel van Pell - Tessa Hanken 
 HD7 17+ John Heijmeskamp - Martijn de Grunt 
  Ed Steenbeek - Lucas Schiffeleers 
 
21:00 HE3 Rolf Alblas - Bjorn Klaassen 
 GD6 Marjolie van Essen - Jorike Kronenberg 
  Maarten Belgers - Bart Bloembergen 
 DE7 17+ Petra van Oostveen - Betty Hakkert 
 
21:15 HE6 Jan-Jaap Zijlstra - Darco Cezveciyan 
 HE7 17+ Leon Corba - John van Gent 
 HE7 17+ Aad Mess - Gerard van Hoeyen 
 
 
 
 

VRIJDAGAVOND FEEST & LOTERIJ  
Vrijdagavond is er natuurlijk weer de beroemde en beruchte feestavond. Wij zouden het 

als commissie geweldig vinden als jullie die avond natuurlijk allemaal komen, maar 
bovendien ook jullie verkleeddoos omgooien en in de sfeer van het thema er wat kleren 

uit kiezen en verkleed naar het feest komen (kledendracht bijvoorbeeld)!!!  
 

Tijdens de feestavond zal er natuurlijk ook weer de beroemde loterij zijn! 
Lootjes zijn te koop gedurende de week bij de keet. 

Eén lootje voor 1,50 en 10 lootjes voor 10 euro. 
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