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Stilte voor de storm…
Voordat we wat gaan vertellen
over de wedstrijden van gister,
willen we nog even terugkomen op de woensdagavond.
Onze vrienden uit Almere:
Eelco ‘sjezus, zoek even die
asperges in blik’ van Veelen en
Jordy ‘ik heb nog nooit zo’n
dikke junk in mijn winkel gezien’ Kamerling wonnen namelijk voor
het eerst in de geschiedenis van het
ORT een wedstrijd. Ze waren dan ook
erg teleurgesteld in de redactie dat ze
niet in het dagblad stonden. Basje
Flohr en Frank Verheijen waren de
gewillige slachtoffers. Bedankt jongens, de enveloppe met inhoud zullen
we morgen tijdens de feestavond aan
jullie overhandigen.
Tja in zo’n week als deze hoor je als
commissie gemiddeld 348 keer per
dag, ‘jeetje wat hebben jullie geluk
met het weer, wat een heerlijk weertje, lekker he dat weer, alweer goed
weer’, ja we weten het. Het weer is
geweldig, hopen dat we het tot zondag zo kunnen houden.
Traditiegetrouw is de donderdag een
beetje het buitenbeentje in de week,
een beetje het Feyenoord van de eredivisie, een beetje de Clarence Seedorf van Nederland, een
beetje de Gert-Jan vd
Vorsten in de HE3, een
beetje de Sam van de
commissie, een beetje zoals de service van Ettiene
Commisaris, een beetje
het Turkije van Europa,
een beetje zoals Joling en
de toppers, een beetje stilte voor de storm. De sfeer
is gewoon net iets anders
dan op de andere dagen. De dames
en heren die willen vlammen op de
feestavond houden nog een korte
winterslaap, de brommers van Peter
van Empelen en John Faas worden
nog een keer opgepoetst, Martha
‘prinses op de bitterbal’ van Empelen
trekt nog even een
koopjeshoek
leeg,
Wijnand plant nog
even een bruiloft in,
Dimitry Wijnen gaat
nog even op vakantie, Sander pompt nog even de banden van zijn fiets op, Damir en Hommy zoeken weer oppas voor hun

zoontje Dommy, Aret die weer een
carnavalswinkel leeg koopt, Pascal
die alvast 2 dozen aspirine koopt en
Marleen die commissielid Bas nog
even lekker instopt….
En zo houden we weinig mensen over
op het terras. Maar op de banen was
het natuurlijk wel een drukte van jewelste, een overzicht:
Om 15:00 stond
er meteen een
leuke kwartfinale op het programma, tenminste
dat
dachten we van
tevoren… Ydo ‘van wie hebben jullie
het gehoord dan?’ Bruinsma speelde
met Ruud ‘Fruitjoy, prikkende rammer’
van Gemert tegen Mark ‘ik had er echt
geen zin in gisteren’ Riebel en Bart ‘ik
kom helemaal uit Rotterdam om hier
te tennissen’ Verhoeff. Mark bood van
tevoren al zijn excuses aan voor zijn
aankomende partij bij de wedstrijdleiding. ‘Sorry jongens, ik ga mijn
slechtste dubbel ooit spelen. Ik ga
zelfs geen service-volley spelen, dat
vinden jullie toch zo leuk?’ Nou dat
was dus jammer, want het werd
derdaad geen erg leuke partij. Terwijl
Ruud en Ydo eigenlijk altijd goed zijn
voor veel spektakel kwam ook van
hun kant geen enkel initiatief.
kig dat we deze partij dus maar om
15:00 hebben laten spelen. Ydo en
Ruud verloren in ieder geval met 7-5
en 6-1. Beetje jammer heren…
Om 16:30 was er een kwartfinale in
de HE6. De nummer 1 geplaatst
ran Béthe kwam in actie tegen Berend
Reeskamp. Als groot talent van
denbroek wist Joran de hoge
wachtingen
weer
waar te maken. In de
vorige ronde tegen
zijn clubgenoot Joost
Gille (die een goede
wedstrijd
speelde)
werd hij nog bevangen door de spanning in de eerste
set, maar wist hij het goed recht te
zetten. In zijn kwartfinale won hij nu
met 6-3 6-1 van Berend.
In de ronde van 18:00/18:15 was het
de kwartfinale van Randenbroeker
Anouk Wissink die opviel. Anouk nam
het op tegen Nynke Boonstra. Anouk
kwam zich melden en vroeg de wed-
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strijdleiding of ze op baan
1 moest spelen. Dat was
het
geval
inderdaad.
Anouk had er niet zoveel
vertrouwen in op baan 1,
dat zou haar prestaties
drastisch doen verminderen! Maar ze was in vorm
en plaatste zich uiteindelijk tamelijk eenvoudig
voor de halve finale van
de DE3 en dat is een tijd geleden dat
we dat hebben gehad. Een Randenbroeker in de halve finale van de DE3,
pas maar op Alta, Randenbroek komt
er aan ;-)…..
Yentl maakt korte
Met’ten’ Horst met al
haar tegenstanders.
Zowel in de DE4 als
de DE5 heeft ze het
tot de halve finale
geschopt. Waar haar
eerste wedstrijd op ons toernooi nog
een hoop negatieve emoties opwekte,
heeft ze in de rest van haar wedstrijden laten zien een erg talentvolle tennisspeelster te zijn. Zou zij in beide
onderdelen de titel kunnen opeisen?!
Ze won gisteren met 6-3 6-2 van Hester de Wilde.
De spanningen
liepen hoog op in
de wedstrijd tussen Gerard van
Putten en John
van Gent. De lijn
is in John, weet
je dat nou nog niet??!!!! Het leek wel
alsof Rinus het toversnoer had opgehangen, alle ballen 4 meter over het
net. Lekker met marge spelen mannen. Uiteindelijk won Gerard het duw
en trek festijn in ruim 3 uurtjes met 7-6
4-6 6-3. Op de foto geven ze
een hand bij het net, terwijl ze
enkele minuten daarvoor nog elkaar op dezelfde plek de hersens in wilde slaan….eind goed
al goed!
Marina Zijderveld en Sandra Groenewoud hadden gister de eer om de dag
af te sluiten. Sandra won uiteindelijk
met 6-2 7-5.

Laat de vrijdag maar beginnen, wij zijn er helemaal klaar
voor!

Het ORT door de ogen van…… Ingmar
Hier spreekt jullie watermanager…ik vind het echt super dik
en zal er volgend jaar weer zijn, groetjes Pimmie!
Zoals ik van te voren al had verwacht is
de sfeer weer top deze week. Toen ze
me vorig jaar vroegen om bij de commissie te komen, heb ik wel even getwijfeld.
Het is namelijk voor mij het leukste toernooi van het jaar om te spelen. Uiteindelijk heb ik toch besloten om tot de commissie toe te treden. Om toch een Rotterdams tintje aan het toernooi te geven.
Het gebeurt steeds vaker dat mensen
naar me toe komen om te zeggen dat ik
er zo moe uit zie, dat klopt ik ben ook
moe. Jeetje, jeetje, jeetje elke keer als ik
weer als eerste naar huis ga wordt er boe
geroepen en word ik voor mietje uit gemaakt. Terwijl ik eigenlijk al met mijn gedachten bij de vrijdagavond zit, en de energie die ik nog in mij spaar ik op om
vrijdagnacht heel Randenbroek op zijn kop te zetten!! Dus
kom maar op…..
Tijdens het schrijven van dit stukje ben ik ook lekker aan het
eten en drinken, ze zorgen goed voor de inwendige Ingmar.
Bedankt vrienden!
Groetjes Pimmie is mijn maatje hier, we zijn allebei voor het
eerst dit jaar en we helpen elkaar er doorheen in deze zware
tijden. Maar eigenlijk zit ik nu al met mijn hoofd bij de volgende editie van het ORT. Ik heb thuis een boekje met mijn
verbeterpunten voor volgend jaar, ik zal er alvast een aantal
noemen:
- Sam moet de toiletten beter schoonmaken
- Iedere deelnemer moet eerst ‘Hoi Ingmar’ zeggen
alvorens ze zich melden
- Feyenoord moet kampioen worden
- Boukhari mogen ze niet kopen
- Volgend jaar wil ik koks zien die wel weten wat taugé is
- De laatste speelronde om 18.00 uur is, zodat ik
daarna lekker kan gaan slapen!
- Geen voorweekend en finaleweekend, dan kan ik
tenminste slapen
- Niet meer een uur van te voren melden, dan kan ik
tenminste uitslapen
- De commissieleden zelf ook mogen meedoen, ik wil
meer uurtjes op de baan maken
- Al mijn kindjes die ik les geef voor mij gaan slepen…ik trek dat echt niet….pffff
Nou dit waren een paar puntjes, nu ben ik echt moe!
Ik ga slapen.

Wist u dat….
…Pim Schijven inmiddels niet langer in zijn ontkenningsfase zit. Als kok Jerry Tuhusula een vrouw zou

zijn geweest, zou hij zijn vrouw Jolanda inruilen
voor Jerry.
…Hester de Wilde een weekendje weg met haar
vriendje uit stelde, om maar aanwezig te kunnen
zijn tijdens de feestavond! Zo hoort dat….
…de vader van Thomas Heeneman tijdens de
wedstrijd van zijn zoon een hogere hartslag had
dan zijn zoon zelf. Zo heeft hij geen abonnement
op de sportschool nodig…lekker cardio trainen!
...we het inschrijfgeld voor Thomas volgend jaar
verhogen om de overuren te compenseren die
de meiden van de planning moeten maken om
aan alle wensen van de vader van Thomas te
voldoen.
…vandaag de allerlaatste dag is om lootjes te
kopen, maak kans op o.a. een gloednieuwe
fiets!!

Volendammer van de dag…
Gisteren was een dag van lange partijen en veel driesetters. De Volendammer van de dag van gisteren
heeft het record op dit moment in
handen met een wedstrijd van 3 uur
en 10 minuten. Daarmee was hij
mede de oorzaak van een lange
avond. Gerard ‘zit je haar goed’ van
Putten nam het op tegen ‘Long’ John
van Gent. De rally’s duurde langer
dan dat John lang is. De spreiding in
het spel van beide heren was even
breed als de schouders van Gerard van de Berg
en er werd tot op het laatste punt minitennis gespeeld. Als beide heren dan ook nog 10 minuten
lang gaan discussiëren over een punt in of uit, ja
dan duurt het natuurlijk echt lang!!! En dan na 10
minuten toch een let spelen, doe dat dan
meteen…!!! Gerard bedankt voor je bijdrage gisteren en succes in de volgende ronde!!!

Wat een gezelligheid
Het wordt steeds gezelliger op het Telman & van
Leeuwen open van dit jaar. De statafels zijn een
uitvinding, zie onderstaande foto’s…
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15:00

HD3

-

Mark Riebel
Bart Verhoeff
Mark Buitenkamp
Martin Stegehuis

7-5 6-1

HE4
HE5

Ydo Bruinsma
Ruud van Gemert
Casper Gerth
Walter Varenkamp

16:30

DE5
HE6

Carmen Collignon
Joran Béthe

-

Priscilla van Korlaar
Berend Reeskamp

6-4 6-2
6-3 6-1

18:00

DE3
HD6

Nynke Boonstra
Richard Hagenaar
Leo Nieuwenhuis
Lia Everhardus
Ans van Putten

-

Anouk Wissink
Peter van Gangelen
Wilco van Gangelen
Wendy de Jager
Erna de Vaal

6-4 6-2
6-1 7-5

-

Bjorn Klaassen
Bas Brobbel
Rob Gasseling
Ali Moghaddasian

6-3 7-5
7-5 3-6 6-2

HE6

Franklin Stoker
Simon Burema
Yorin van Keken
Jan-Jaap Zijlstra

19:30

DE5
HE5
HE7 17+

Hester de Wilde
Brian v/d Heuvel
Gerard van Putten

-

Yentl Methorst
Marc Reedijk
John van Gent

6-3 6-2
6-0 6-0
7-6 4-6 6-3

19.45

HD4

Daan Dijkema
Daniel Willemsen
Cees van Duuren
Ruud Schoordijk

-

Gerben Sakkers
Sven v/d Werff
Gerard van Hoeyen
Cees Spoelder

4-6 7-6 6-1

DD7 17+
18:15

HE4
HD5

HE7 17+
HE7 17+

6-3 6-1
6-3 6-1

7-6 3-6 6-2

6-3 4-6 6-2

6-2 6-1
6-3 7-5

21:00

DE3
HE4
GD4

Yvette Schaap
Thomas Heeneman
Nuria Boot
Arne de Jong

-

Elleke Brolman
Arnoud Kramer
Kim Vrugteveen
Vito Vrugteveen

6-0 6-1
6-4 6-2
6-2 6-2

21:15

HD3

Daniel Burgers
Bas Zaunbrecher
Reggy Drege
Eugene Kepel
Marina Zijderveld
Suzanne Beugelaar
Silvia Groen

-

Brent van Dorssen
Mark v/d Hoek
Jan Roorders
Simon Tijmensen
Sandra Groenewoud
Louise Filius
Gerry van Sleen

6-2 6-2

HD6
DE7 17+
DD7 17+

6-2 6-4
6-2 7-5
3-6 6-1 6-4

VANAVOND FEEST & LOTERIJ
Vanavond is er natuurlijk weer de beroemde en beruchte feestavond. Wij zouden het als commissie
geweldig vinden als jullie vanavond 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 en het eettentje met het motto:
‘een broodje en een lootje’!!
Eén lootje voor 1,50 en 10 lootjes voor 10 euro.
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16:30

HE5
DE5

Walter Varenkamp
Carmen Collignon

-

David van Ark
Stephanie Oostveen

16:45

DE5

Nuria Boot

-

Maartje v/d Berg

18:00

HE3
HE4
HE5

Mark van den Hoek
Franklin Stoker
Polle Westbroek

-

Mark Riebel
Arno Epping
Simon Burema

18:15

GD3

Janny Koelewijn
Sjoerd Elzinga
Manfred Chang

-

Kim Knobbe
Matthijs van Bruggen
Robbert Ooms

HE6
19:30

HE3
HE4
HD5

Dennis Kockx
Luuk Lubberding
Henry Commandeur
Jasper van Empelen

-

Joeri Paters
Joël van Ark
Casper Gerth
Tycho Gerth

19.45

HD3

Yellan Boendemaker
Sjoerd Elzinga
Sanuelya van Loenhout
Mattieu Luth
Wietse Zuidberg
Rodi Béthe

-

Jordy Kamerling
Eelco van Veelen
Sabrine v/d Bor
Arjan Sakkers
Nils van de Werff
Ingmar van Dongen

DE4
HD4
HE5
21:00

HE3
HE4
DD5

Rolf Alblas
Mathijs Hulster
Lidwien Corthals
Hester de Wilde

-

Yellan Boendemaker
Thomas Heeneman
Amber Kolman
Ilse Nauta

21:15

HE3
HD5

Martijn Splinter
Robert v/d Graaf
Steffen de Vries
Martijn de Grunt
Lucas Schiffeleers

-

Joris Onverwagt
Michel Le Belle
Nils van Putten
Erik Alink
Peter Rietman

HD7 17+

Ergens eten deze week?
Op het terras is de hele week lekker eten te verkrijgen. Heeft u dus zin in een lekker
tussendoortje dan weet u nu waar u moet zijn! De mannen van de catering maken allerlei
lekkere versnaperingen voor u klaar! U kunt er bovendien loten krijgen voor de loterij
van vrijdagavond.

