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In memoriam…
Een dag om je vingers bij af te likken,
de ene na de andere op papier spannende wedstrijd stond ingepland, er
was een loterij met schitterende prijzen en er was natuurlijk de ORT
feestavond.
De commissie was natuurlijk geschokt
door het nieuws van de avond er
voor. Rond het nachtuur bereikte ons
het nieuws dat ‘The King of Pop’ was
overleden. Dat moest herdacht worden natuurlijk en de commissie begon
meteen met downloaden van the greatest hits. De hele middag en avond
klonken de geweldige nummers van
Michael uit de speakers van de keet.
En de commissie had zelfs heuze
rouwbanden om. We waren wel geschokt door de opmerkingen van ‘eus
praatgraag’ die het maar niets vond
en allemaal overdreven. Schande
eus!!!
De dag begon met
het zusje van Joling.
Maartje
moest het opnemen tegen Nuria
Boot. Maartje kon
Nuria niet stoppen
in haar opmars naar de finale. Ze verloor het op alle fronten.
Om 18.00 uur moest de nummer 2
geplaatst in de HE3 alle zeilen bijzetten om er niet in de kwartfinale uit te
vliegen. Mark Riebel ontmoette gisteravond Mark v/d Hoek en Mark was
niet van plan om zich zonder slag of
stoot over te geven. Hoekie heeft in
het afgelopen jaar minder uurtjes op
de baan gestaan dan Riebel in de afgelopen week, maar daar was gister
met name in de eerste sets niets van
te zien. Met snoeiharde backhands
langs de lijn (en dan ook vaak nog
eens op de lijn), pinde hij Riebel vast
achter de baseline. Hoekie won dan
ook de eerste set. Riebel ging echter
steeds beter spelen en won de
tweede met 6-4
en de derde met
6-1. En zo staat
de titelverdediger
toch weer in de
halve finale.
Helaas voor Randenbroek vloog er
gister een talent uit het schema van

de HE5. Dit keer was het Simon Burema die het niet kon bolwerken. En
alweer was het Polle Westbroek die
verantwoordelijk was. Over deze Polle
hebben we nog weinig geschreven
maar hij werkt zich een beetje anoniem richting de finale. Vanaf vandaag zullen we je beter in de gaten
houden! Simon was het slachtoffer.
Het werd een derde set tiebreak die
Polle met slim spel naar zich toe wist
te trekken.
Tja en op zo’n drukke avond moesten
we dan toch uitwijken naar onze
frenchcourt banen. Deze banen zijn
zoals vele weten een beetje de crème
de la crème onder de tennisbanen,
met altijd zuivere stuitpunten, voortdurende goede grip, super snel droog na
een regenbui, bijna geen onderhoud
nodig, een beetje zoals de grasmat
van de Arena. De eer was onder andere weggelegd voor 2 Randenbroekse toppertjes, namelijk Rody Béthe en
Ingmar van Dongen. Je zag gelijk de
vreugde in hun ogen toen ze hoorde
dat ze op deze baan mochten spelen.
Al die jaren hebben ze op dit moment
gewacht. De tribunes om baan 7 waren afgeladen vol. Uiteindelijk kon
Ingmar het beste met de druk om
gaan en won met 7-5 6-4.
In de HE4 viel het doek voor de nummer 1 geplaatst. Luuk Lubberding kon
zijn favorieten rol niet waarmaken tegen Joël van Ark-Nieuwenhuis. Het
werd 6-4 6-3.
Lekker gezellig joh die gasten uit Almere. Het blijven straatjochies, met
totaal geen respect voor de tegenstander. Zo sloeg Eelco Veelen de bal
zo verschrikkelijk hard in het gebied
net onder de buik van Yellan Boendermaker dat onze grote, gezellige
campingtennisser bijna gestrekt ging.
Nou is Yellan volgens zijn moeder van
nature behoorlijk kleinzerig, maar dit
keer moesten wij als heren van de
commissie ook even slikken. In de
rest van de wedstrijd ging het dan ook
niet meer om wie het laatste punt zou
winnen, maar wie de ander zo hard
mogelijk zou kunnen raken. Het werd
daardoor wel een groot spektakel en
het publiek had het duidelijk naar haar
zin. Toch ging er niemand K.O. en
Yellan en Sjoerd wonnen uiteindelijk
op punten deze titanenstrijd met 6-1
5-7 6-3.
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En dan is het natuurlijk altijd ontzettend fijn op de feestavond dat alle
deelnemers mee werken zodat de
commissie zich ook lekker snel op de
dansvloer kan begeven. Lekkere snelle partijen en helemaal geen driesetters…..Maar ja, dat liep gister natuurlijk weer iets anders. Het schijnt grappig te zijn om 3-setters te spelen op
de avond dat het echt niet uit komt,
dat zijn echt geen grappen. Doodziek
zijn we er van. Met name de wedstrijd
tussen Franklin Stoker en Arno Epping brachten het schema behoorlijk
in de war. Meer dan 3 uur was geen
probleem voor deze heren. Heren bedankt en Arno gefeliciteerd met je
overwinning.
Ondertussen hielden wij angstvallig
de buienradar in de gaten. ´Uh Geertje, volgens mij is je beeldscherm kapot want ik zie alleen maar rode vlekken?’ We beleefden een heus
deja-vu, want 2 jaar geleden kregen
wij ook al een bak water op ons hoofd
op het moment dat de feestavond van
start ging. Maar dit keer waren de goden ons goed gezind, we werden op
een haar na gemist door de tropische
storm en dus konden we gelukkig alle
wedstrijden afspelen.
Eén van de gelukkigen van
gisteravond was onze Dennis. Dennis was speciaal op
de fiets gekomen om lekker
te kunnen genieten van het
feest. Hij rekende daarom
maar snel af met Joeri
‘praatjes’ Paters. 6-1 en 6-0 was het
resultaat en dat betekende het eerste
gameverlies voor Dennis op ons park.
Joeri dacht bij een stand van 1-1 in de
eerste set een goede kans te maken
en vertelde dat ook duidelijk aan de
wedstrijdleiding. Helaas Joeri,
praatjes vullen geen gaatjes!
In de laatste ronde was het ook weer
tijd voor Joris Onverwagt. In de
mooiste finale van de afgelopen 10
jaar moest hij enige jaren terug het
onderspit delven tegen Hoekie in de
e
3 set tiebreak! Joris is dit jaar heel
stilletjes op weg naar weer een finaleplaats. Gisteravond was Martijn Splinter het slachtoffer van zijn zegereeks.
Met 6-2 6-1 ging Joris een ronde verder.
En toen begon voor ons de feestavond!!!!

Het ORT door de ogen van…… Sander

Wist u dat….

Op zaterdag is iedereen moe… De zaterdag na de feestavond is voor mij traditioneel de zwaarste dag van het jaar
sinds ik twee jaar geleden voor het eerst bij de ORT commissie kwam. Heerlijk het gevoel dat iemand ontlasting in je
hoofd heeft gedeponeerd (excuses voor deze ietwat vieze
maar op waarheid beruste
vergelijking). Hoofdsteken, je
buik accepteert geeneens water meer en het gevoel van uitdroging net of je al 3 dagen
met Groetjes Pimmie in de
Sahara rondloopt. En dit alles
door een onschuldig weekje tennis te organiseren. Is het al
die ellende van de zaterdag dan waard? Zonder twijfel zeg ik
JA!!

… de dames van de planning de hele week
hebben lopen zeuren om de billen van de jongens uit Almere. Eelco wist de dames de eerste
avond al helemaal gek te maken door zijn Almeerse achterwerk te tonen onder het tennis.
Gisterenavond was het Jordy die de dames in
de keet liet genieten. We hebben ff moeten
dweilen, maar de dames kunnen nu weer rustig
slapen…
… wij gisteravond rond 23:00 opgeschrikt werden door een man die zich wilde inschrijven voor
het voetbal. Wij zijn als commissie al redelijk
moe aan het worden, maar zoveel onkruid zit er
toch nog niet op de banen…?
… Mathijs Hulster het presteert om op de feestavond van het ORT na zijn wedstrijd een Jus
d’orange te drinken met zijn tegenstander! Mathijs kom op joh….!!!!
…Ingmar ‘kakkie’ Kolbrink zich gister ontpopte
als een ware Volendamse artiest. Het schijnt dat
de contractonderhandelingen met de band Zigane in de afrondende fase zijn beland
…De jongetjes van de net niet vereniging Hoogland ook op het gebied van vocale uitingen ruim
onder doen voor de Randenbroekse hooligans…
…Romy Schoordijk pas 16 jaar is
…De brizer ….. (laten we dat hier maar even
achterwege laten) gisteren ook weer van de partij waren. Jeanet, Hanneke, Inge en Guus jullie
waren weer fenomenaal!!
…Diego met 2-0 heeft gewonnen van Sander
alias Alfons.

Het is nu alweer bijna drie jaar geleden dat Pascal mij op
een zwoele zomeravond belde om te vragen of ik bij de ORT
commissie wilde. Ja is goed jongen, groetjes Pimmie was
mijn antwoord. Geen idee waar ik aan begon… Maakte ook
niet uit, ik dacht ik laat het wel over mee heen komen. Ik had
nooit gedacht zoveel te kunnen lachen in een week. Iedereen is gestoord hier, allemaal op hun eigen manier. Ik kende
iedereen wel toen ik in de commissie kwam maar dan redelijk oppervlakkig. In deze week leer je iedereen door en door
kennen en maak je echte vrienden. Met z’n allen hard werken om voor iedereen een Topweek neer te zetten, er is toch
niks mooiers…
Elkaar in de maling nemen is hier heel normaal. Ik zal een
zeer recent voorbeeld geven:
Voor de loterij hebben wij een fiets ter beschikking gekregen
die gisteren opgehaald moest worden in Hoogland. Bertha
ook wel bekend als ‘Robert’ en ‘die jongen die op me wil lijken’ had geregeld dat een van ons de fiets kon ophalen.
Prima geregeld en Groetjes Pimmie ging in zijn bolide de
fiets ophalen. Fiets binnen niks aan het handje, alles kasie.
Ik Bertha opgebeld, “Bertha we krijgen die fiets niet mee,
ene Alfons een medewerker van de fietsenwinkel wil de fiets
niet mee geven, jij moet hem ophalen. “Ik kom er gelijk aan”
aldus Bertha. Stoom kwam er uit de oortjes van Bertha, hij
ging de oortjes van Alfons wel even wassen. Hij stormt de
fietsenwinkel binnen en begint te schreeuwen dat Alfons de
fiets niet mee wil geven, waarop het personeel reageert: “Alfons, er werkt hier helemaal geen Alfons”. Bertha kon wel
door de grond zakken, he got PUNKED! Goeie laatste Bertha!
Tsjaa echt een toptoernooi en dat doen wij zeker mooi! Erg
jammer dat ik bij deze moet mededelen dat dit wel mijn laatste jaar is. Dit zal voor sommige als een schok komen. Wegens privé redenen ben ik er volgend jaar helaas niet bij.
Sorry dat jullie er op deze manier moeten achterkomen…
Haha tuurlijk niet, wat denk je zelllllluf! Geniet van de laatste
dagen en tot volgend jaar;)

Volendammer van de dag…
De Volendammer van
de dag van gisteren
was iemand die er na
zijn wedstrijd uitzag
als een echte Volendammer. Simon Burema kwam bij de
wedstrijdleiding en zag
eruit alsof hij de tot in
de late uurtjes was
wezen stappen. Volendammers genieten naast een alcoholische
versnapering vaak ook van een ‘snuifje’. Ondanks zijn stellige ontkenning verdenken wij Simon ervan dat hij nu toch eindelijk met zijn kop
in het krantje wilde… dan maar eruit zien als
een echte Volendammer na een avond stappen
dacht hij…! Een driesetter met derde set tiebreak, bier in zijn flesje en af een toe stiekem
een snuifje van de lijnen van baan 5. Simon het
is je gelukt! Simon jammer dat je gisteren hebt
verloren, mogelijk bereik je de finale in de HD
met Yorin.

UITSLAGEN VRIJDAG 26 JUNI

16:30

HE5

Walter Varenkamp

-

David van Ark

6-2 0-6 7-5

16:45

DE5

Nuria Boot

-

Maartje v/d Berg

7-5 6-2

18:00

HE3
HE4
HE5

Mark van den Hoek
Franklin Stoker
Polle Westbroek

-

Mark Riebel
Arno Epping
Simon Burema

5-7 6-4 6-1
1-6 7-6 6-3
0-6 6-2 7-6

18:15

GD3

Janny Koelewijn
Sjoerd Elzenga
Manfred Chang

-

Kim Knobbe
Matthijs van Bruggen
Robbert Ooms

6-0 6-1

HE6

6-4 5-7 7-5

19:30

HE3
HE4
HD5

Dennis Kockx
Luuk Lubberding
Henry Commandeur
Jasper van Empelen

-

Joeri Paters
Joël van Ark
Casper Gerth
Tycho Gerth

6-1 6-0
6-4 6-3
3-6 6-2 7-5

19.45

HD3

Yellan Boendemaker
Sjoerd Elzenga
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

6-1 5-7 6-3

DE4
HD4
HE5

7-5 6-4
6-3 4-6 6-4
7-5 6-4

21:00

HE4
DD5

Mathijs Hulster
Lidwien Corthals
Hester de Wilde

-

Thomas Heeneman
Amber Kolman
Ilse Nauta

7-5 6-3
6-4 7-6

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

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

HD7 17+

6-3 5-7 6-3
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10:45

DD3
HE4
DE6
DD7 17+
DD7 17+
GD7 17+

Sabrine v/d Bor
Sanuelya van Loenhout
Mark Buitenkamp
Marijke Oost
Suzanne Beugelaar
Silvia Groen
Marion van Hattum
Babette de Koning
Patrick Meijers
Linda Snijders

-

Rachel Brobbel
Yvette Schaap
Paul Pastor
Ellen Does
Wendy de Jager
Erna de Vaal
Jeanette Dieters
Marina Zijderveld
Caroline Nieuwland-Snel
Ton van de Brink

12:15

DE3
HE4
DE5
HE5
HE6
HD6

Tamara Mol
Joël van Ark
Yentl Methorst
Brian van Essen
Robbert Ooms
Michael Balvers
Jordy Knopper

-

Anouk Wissink
Arno Epping
Carmen Collignon
Jesse van Keken
Yorin van Keken
Richard v/d Hoef
Vincent van de Veer

13:45

HE3
HE3
DE5
HE5
HE6
GD6

Joris Onverwagt
Rolf Alblas
Charlotte Kuijer
Polle Westbroek
Joran Béthe
Marjorie van Essen
Maarten Belgers

-

Mark Riebel
Yellan Boendemaker
Nuria Boot
David van Ark
Jan-Jaap Zijlstra
Jonnen Fluitsma
Dagmar van Putten

15:15

DE3
DE4
HE4
HD4

Diane Schäferr
Anne Mooij
Mark Buitenkamp
Wietse Zuidberg
Matthieu Luth
Jan Rooders
Simon Tijmensen
Belinda v/d Heiden

-

Elleke Brolman
Sanuelya van Loenhout
Thomas Heeneman
Joël van Ark
Jeroen de Man
winnaar 12:15
winnaar 12:15
Sandra Groenewoud

Dennis Kockx
Romy Smeeing
Ingmar van Dongen
Robert v/d Graaf
Steffen de Vries
Petra van Oostveen
Sander Eek
Silvia Groen

-

winnaar 13:45
Yentl Methorst
winnaar 12:15
Henry Commandeur
Jasper van Empelen
Marjorie Bakker
Suzanne Beugelaar
Evert-Jan van den Hengel

HD6
DE7 17+
16:45

HE3
DE4
HE5
HD5
DE7 17+
GD7 17+

18:15

HD3
GD4
HE7 17+
HE7 17+

19.45

HD4
GD4
DD5
HD5
DD6
HD6

21:15

DD6

Mark Riebel
Bart Verhoeff
Tessa Hanken
Ramon v/d Ven
Ed de Ruyter
Gerard van Hoeijen

-

Brent van Dorssen
Mark van den Hoek
Arnoud Kramer
Marjolein Kramer
Ruud Schoordijk
Gerard van Putten

Joeri Paters
Martijn Splinter
Ruud van Gemert
Diane Schäfer
Lidwien Corthals
Hester de Wilde
Bas Brobbel
Rob Gasseling
Marieke Beijersbergen
Bibi Groot
Bart Bloembergen
Marco Bloembergen

-

Daan Dijkema
Daniel Willemsen
Vito Vrugteveen
Kim Vrugteveen
Esther Hommerson
Leone v/d Oudeweetering
Ingmar van Dongen
Jesse van Keken
Marjorie Bakker
Sandra Groenewoud
Richard Hagenaar
Leo Nieuwenhuis

Ingrid van Kamperdijk
Hanneke Schoordijk

-

Conny Figlarz
Jolanda van Ruler

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!

