Redactie: Gerard, Robert, Sander & Pascal

Liefde voor de laatste partij ♥♥♥

Waarom heeft de commissie een
liefde voor de laatste partij die de
baan op gaat? Waarom krijgt de
commissie een beter humeur na de
laatste partij? Probeer deze vraag
maar eens te beantwoorden...

♥ Uitslagen ♥

Er was weer eens sprake van een
normale wedstrijddag. Normaal in
de zin van: de banen liggen er mooi
bij, de commissie is er om 14.00
uur, de muziekinstallatie werkt
weer, de boodschappen zijn weer
gedaan, de commissie gaat tennissen en het was de dag na weer een
verschrikkelijk warme dag.
Het begon rustig met drie
partijen. We hadden Randenbroeker Priscilla van Korlaar
op het programma staan. Alhoewel het er voor het oog
erg leuk uitzag, konden de
dames het gewenste tennisniveau niet halen. Last van de hitte,
muziek op het terras en Sander
langs de baan, bracht geen goed
tennis naar voren. Priscilla wist
eenvoudig in twee sets Marloes van
Gangelen te verslaan, die de recordboeken ingaat als vrouwelijke
deelnemer met de meeste onnodige
fouten van dit jaar.
In de ronde van
16.30 werd het
lekker druk op
het park. Alle
banen bezet en
ook nog eens
leuke partijen. We begonnen met
Simon Burema. Simon wist in een
recordtempo de dorpsgek van
Hoogland (zie foto), Joeri Paters,
met 6-2 6-0 opzij te zetten. Iedereen
opgelet, want Simon wordt getipt
voor de titel. En dit keer niet voor
talent van het jaar, een prijs die hij
de afgelopen jaren al vier keer heeft
gewonnen.
In deze ronde troffen in hetzelfde
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schema ook de talenten
Robbert
van de “B”Hoef en
Joran Béthe (Beetuh) elkaar. De
trainings-maatjes
kennen
elkaar
door en door en
toch werd de wedstrijd overschaduwd door emoties, vals spelen, en
candid-camera’s. Het werd een
spannende drie-setter waarin Robbert “op de lijn is ook in” vd Bhoef
het beste bleek in de bovengenoemde kenmerken. Hij won met 61 4-6 6-1.
Om 18.00 uur was het soejang-tijd.
Na sushi, wokken, tepan yaki
is er een nieuw
fenomeen met
een Japanse tint.
Een ‘Soejang’ is
een ongecontroleerde slag, die als een komeet over
het net heen gaat en een krater slaat
in de baan aan de kant van de tegenstander. Jesse van Keken en
Ingmar van Dongen, in het dagelijks
leven werkzaam als pakketjesbezorgers, zijn koningen van de
‘soejang’. Gisteren ‘Soejangden’ zij
de vis- en koek verkopers Rob Gasseling en Wouters Jacobs terug naar
Spiekendorp. Het werd 6-3 7-6.
In dezelfde ronde stond er ook een
HE 3 op het programma tussen
Rrrrrrroeland ‘de postduif Schriemer’ en Mark ‘minste uurtjes gemaakt van alle 3’tjes’ vom die Ecke.
Roeland is volgens Mark een beetje
het Italie van de tennissport. Je hebt
continu het gevoel dat je beter bent,
maar op het eind sta je altijd met lege handen. Dat was ook gisteren
weer het geval. Roeland won met 62 5-7 6-3.

Donderdag 1 juli

In de ronde van 21:15 uur was het
mannelijk deel van de commissie in
geen velden of wegen te bekennen.
De keet was op Bianca en Chantal
na verlaten, spelers mochten zelf
de banen slepen,
water werd niet
meer gehaald, er
is geen letter in
het dagbad geschreven en
Pimmies commandopost was onbemand. Wat
was er aan de hand, er werd geen
voetbal uitgezonden, het was geen
etenstijd en Jerry had zelfs niet een
van zijn fabuleuze tropische storm
uit een nauw gaatje laat komen. Nee
het waren 4 vrouwen die de mannen het hoofd op hol wisten te
brengen. Kirsten ‘oh Rolf Alblas!! ‘
Bekkering en Betty ‘lekker arrogant
in de cabrio‘ Venhorst. tegen onze
Martha ‘Schwarzie’ van Empelen en
Roos ‘vrouw van wie is Pascal?’ Birza. En het was een wedstrijd zeg,
wat een spanning en sensatie. Met
name de tweede set ging zo gelijk
op, het ging echt om een paar kleine
puntjes. Uiteindelijk bleken Kirsten
en Betty de langste adem te hebben.
Het werd 6-4 6-0.
Gisteravond
maakte ook
de nummer
2 geplaatst
in de HE 3,
Erik Goris,
zijn opwachting. Deze Gooische
vriend van de commissie word niet
geremd door enige vorm van onzekerheid. Met zijn kinnetje omhoog
en zijn haartjes netjes in de plooi
won hij met 6-3 7-5 tegen Robbert
vd Hoef. De finale is volgens eigen
zeggen alleen nog maar een kwestie
van tijd....we zijn benieuwd!

♥ORT sweetheart ♥
Naam: Pascal Tuhusula
Geboorte datum: 15-04-1981
Kleur ogen: Bruin
Kleur haar: Zwart, met ietwat
grijs op de bakkebaarden
Auto: Audi A3
Eerste liefde: Dat was Willemijn
Rijnders. Willemijn was het eerste
meisje waarbij ik dacht, dit gaat nooit meer stuk. Dat gevoel wat eigenlijk niet te beschrijven is maar voor niemand
onbekend is, is de essentie van liefde. Wie herinnert zich
niet zijn of haar eerste liefde waarbij woorden overbodig
zijn, een blik genoeg is en de kriebels eigenlijk alles te boven gaan? Hoe beschrijf je iets wat niet te beschrijven is?
Dat doe je niet, dat voel je...
Eerste Break-up: Dat was ook met Willemijn Rijnders, het
meisje waarvan ik dacht, dat gaat nooit meer stuk... ging
stuk. Waarom? Ik kwam er achter dat ik mijn wilde haren
nog niet kwijt was... Een fenomeen wat mij tot de dag van
vandaag blijft achtervolgen. Wanneer raak je deze haren
kwijt? Dit is de vraag die mij altijd bezig houd en waar ik
waarschijnlijk voor mijn 32ste levenjaars antwoord op kan
geven.
Toekomstige liefde: Zoals gezegd voel je sommige dingen,
zoals ik mijn toekomstige liefde aanvoel. Ik heb geen glazen
bol maar toch kan ik nu al mededelen dat ik voor mijn 32e
‘mijn vrouw’ gevonden heb. Nu mijn 30e verjaardag er aan
zit te komen en mijn wilde haren veranderen in grijze haren wordt het tijd... Afgezien hiervan wil ik het niet overhaasten, liefde overkomt je en is altijd onvoorspelbaar!
Ideale vrouw: Ik zoek een zelfstandige, sportieve vrouw
die ondernemend is en mij tegengas kan geven. Het moet
een vrouw zijn met ‘ballen’, ze moet durven. Ik ben heel
kieskeurig, als een vrouw bovenstaande eigenschappen
niet heeft loop ik vol over haar heen. Niet geheel onbelangrijk is ‘spanning’. Als er geen spanning is in een relatie kan
je beter stoppen, spanning is alles. Ik ben iemand die op
zoek is naar perfectie. Natuurlijk ben ik mij er van bewust
dat perfectie niet bestaat, behalve als ik in de spiegel kijk,
maar de drang kan je niet negeren.
Leukste ORT-herinnering: Deze vraag wil ik graag van
twee kanten benaderen: De kant van toen ik commissielid
was en de kant van mijn huidige rol: voorzitter.

*Commissielid: Ik ben al negen jaar onderdeel
van het ORT. De leukste herinnering van mijn
jaren als commissielid stammen toch uit de
tijd dat de caravan voor het eerst op het park
was. Deze caravan maakte dingen in mensen
los. Zelfs Bas heb ik vrijwillig zien zingen en
dansen, die dag zal niemand meer meemaken.
Wij hebben ook vaak de nacht doorgebracht
in deze caravan. Onvergetelijke momenten,
dat is het ORT.
*Voorzitter: Als voorzitter heb ik nog niet zo
lang geleden mijn ultieme ORT moment beleefd. Voor de opening van afgelopen zaterdag zaten wij met de gehele commissie een
half uur in de kleedkamer. Iedereen was omgekleed, de mannen in pak, de vrouwen in
een mooie trouwjurk. Een half uur waarin
iedereen vol hield niet zenuwachtig te zijn
maar toch met trillende knietjes stond. Opeens stond ons voorbeeld van integratie op:
Sam. Hij begon te dansen en iedereen ging
hierin mee. De hele kleedkamer stond op zijn
kop. Iedereen begon te zingen en ging, met
elkaar, helemaal los. Dat was het moment dat
ik besefte, dit is de leukste ORT commissie die
ik tot nu toe heb meegemaakt. Allemaal mensen die hard willen werken die alles tegen elkaar kunnen zeggen en vooral met elkaar
kunnen lachen. Dit is ORT zoals wij dat allemaal bedoeld hebben, ik kreeg een kippenvel
momentje....

♥ Huis van de dag ♥

Ruime en goed onderhouden hoekwoning
met garage en fraai aangelegde zonnige achtertuin met privacy. De woning kenmerkt zich
door zijn goede onderhoud, ruime woonkamer en sfeervolle woonkeuken. Perceelopp.
220 m². Bouwjaar 1996. Woonopp. 130 m².

♥ Gedicht van de dag ♥
Liefde een kriebelend gevoel van binnen
Liefde voor sommige een angst om aan te beginnen
Liefde kent een lach en een traan
Liefde het kan soms wel erg ver gaan
Liefde het zet je wereld op zijn kop
Liefde het kent geen aan en uit knop
Liefde ietswat je moet overkomen
Liefde het laat je af en toe heerlijk wegdromen
Liefde hetvan twee kanten geven
Liefde één van de mooiste dingen van het leven
Ashley Visser

♥ Echtpaar van de dag ♥

Het echtpaar van de dag zijn Kirsten Bekkering en Betty
Venhorst. Deze gooische vrouwen doen alles voor de overwinning op het Telman & van Leeuwen open 2010. Zo lopen ze voor de wedstrijd een uur in het bos om in ieder geval warm op de baan te verschijnen, gaan zij niet eerder de
baan op voordat ze er exact hetzelfde eruit zien (ook in het
toernooishirt, top dames!), kussen ze allebei eerst Robert
Nieuwland voor wat extra
inspiratie en noteren ze
de zwakke plekken van de
tegenstanders na het inspelen in hun BB. Tot nu
toe heeft het gewerkt,
want ze versloegen hun
tegenstanders vrij eenvoudig. Kirsten en Betty
hebben morgen al weer teamoverleg op Papendal om volgende keer nog beter voor de dag te komen.

... Guido Bouman ons park nog steeds niet kan
vinden ondanks dat hij al een aantal jaren met
het toernooi meedoet. Gisteren trok hij een
sprintje vanaf Emiclaer om toch op tijd aanwezig te zijn... hij vergat
alleen z’n rackets!!!
... Saskia Hogenbirk ook
haar rackets vergat, maar
daar pas achter kwam
toen haar tegenstandster
de eerste bal met inspelen
naar haar toe sloeg...

♥ De dag van vandaag ♥

Vandaag zal de allereerste bijeenkomst zijn
met de aandeelhouders van het ORT. Voor
een bedrag van €50,- zijn deze personen een
jaar lang “Vriend van het ORT”. Vanavond zullen we deze aandeelhoudersvergadering
houden op een speciaal daarvoor ingericht
stukje op het terras.
Natuurlijk kunt u zich nog steeds aanmelden
als Vriend van het ORT. U krijgt daar in ruil
voor terug:
- een eervolle vermelding op het bord
Vrienden van het ORT
- de mogelijkheid tot een geheel verzorgde aandeelhouders-vergadering
op donderdag 1 juli 2010 vanaf 20:30
- een gratis tennisles van een door u te
kiezen tennisleraar uit de commissie
Meld u dus nog snel aan bij de commissie en:
Praat mee over de toekomst van het ORT!!

♥ Wist u dat……♥

... commissieleden Robert en Sander elkaar door de ruit van
de keet aankijken en hun haar modelleren alsof ze naar
zichzelf kijken...
...een aantal spelers het niet meer kunnen opbrengen om
naar de keet te komen om naar de baan begeleid te worden. Roeland Schriemer, Roos Birza, Pauline Kuijer en
Marnik Middendorp kunnen deze dienst niet op prijs stellen...
... Yorin nog steeds geen ‘pakketje’ met taart heeft gegeven
aan de commissie, zoals hij had beloofd...
... Stefan ‘Kobus’ van Eijden sinds jaren niet meedoet en
blijkbaar op een andere manier z’n brood wil gaan verdienen dan met tennis. Geruchten gaan dat hij al een nieuwe
baan heeft gevonden, gefeliciteerd Kobus!!!

♥ Bedankje ♥

Elke dag doet de commissie zelf boodschappen om wat lekkers tussendoor te kunnen
eten, maar gisteren was dit boodschappen
doen niet meer nodig, nadat Jerry en Gea
Tuhusula ons een berg vol gaven met snoep,
chips en drinken. Bedankt!!!

UITSLAGEN WOENSDAG 30 JUNI

15:00 uur

DE4
HE5
HE5

Precilla van Korlaar
Jelle van Haaren
Menno Brakel

-

Marloes van Gangelen
Casper Gerth
Max Joosten

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

16:30

HE4
HE5
DE7
GD3

Brian v/d Heuvel
Paul v/d Oord
Marjorie Bakker
Pauline Kuijer
Marnik Middendorp
Joeri Paters
Joran Béthe

-

Tim v/d Dijssel
Dennis Flipse
Ineke Kries-Lemtra
Diane Schäfer
Ruud van Gemert
Simon Burema
Robbert v/d Hoef

7-6
6-4
6-1
7-6

Mark v/d Hoek
Mat Blom
Ellen Does
Sjoerd Elzenga
Nuria Boot
Laura Bosman
Ilse de Vries
Koos Venema
Michel Verduijn

-

Roeland Schriemer
Michiel Crol
Sarah v/d Weij
Rene Metz
Sabrine v/d Bor
Ivonne Drenth
Ria Merkenij-Steenbeek
Tony v/d Kieft
Gerard van Putten

6-2 5-7 6-3
4-6 6-3 6-2
7-6 6-0
6-2 6-2
w.o.
6-1 6-1

Paul Sevinga
Amy Heheman
Yentl Methorst
Ingmar van Dongen
Jesse van Keken
Marjan Hommersom
Inge van Keken
Carlo Steenvoorden
Michel le Belle
Jeroen Wijker
Jeanette Dieters
Yvonne Marcin

-

Ydo Bruinsma
Saskia Hogenbirk
Marjon Zwaan
Rob Gasseling
Wouter Jacobs
Marloes Eek
Valerie Jehee
Guido Bouman
Hassan Echmakh
Mathijs van Londen
Ellen Baarslag
Wendy de Jager

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

Robbert v/d Hoef
Eelco van Veelen
Bart van ’t Land
Jordy Kamerling
Niels Koorman
Kirsten Bekkering
Betty Venhorst
Erik Alink
Peter Rietman

-

Erik Gorris
Thorben Kaldenberg
Ruud Schoordijk
Joris Onverwagt
Eugene Kepel
Martha van Empelen
Roos Birza
Andre Masteling
Erik Masteling

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

16:45

HE4
HE4
18:00
18:15

HE3
HE5
DE6
HE4
DE5
DD6
HD7

19:30

HE3
DD4
HD4
DD7

19:45

HE4
HD5
DD7

21:00
21:15

HE3
HE4
HE7
HE3
HE6
DD7
HD7

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

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

6-4 6-1

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

7-5 6-3

DAGPLANNING DONDERDAG 1 JULI
13:30 uur HE4
DE5
HE5
HE5

Anton Kuijer
Fleur Bollebakker
Casper Gerth
Joran Béthe

-

Jesper Knoop
Susan van Hesteren
Dennis Flipse
Rutger de Zoete

15:00 uur DE4 Caitlin Visser
HE5 Sake van der Oord

-

Rachel Deurloo
Rik Bronts

16:30 uur DE4 Susan Bosman
16:45 uur HE4 Sjoerd Elzenga
HE4 Marc Koopmanschap

-

Charlotte Kuijer
Brian v/d Heuvel
Winnaar 15:00

18:00 uur HE4
HE6
HE7
18:15 uur HE5
HE7
HD7

-

Guido Bouman
Erik Bijl
Marc Vrolijk
Lars Brakel
Gerard van Putten
Ton v/d Brink
Leon Corba

19:30 uur DE3 Tamara Mol
HE4 Casper Gerth
GD5 Robert v/d Graaf
Suleika Leenknegt
GD5 Ivonne Drenth
Hans Drenth
19:45 uur GD3 Manon Kok
Rolf Alblas
HD5 Michelle le Belle
Jeroen Wijker
DD7 Gerry van Sleen
Eveline Kramer

-

Kim Vrugteveen
Robbert v/d Hoef
Bart Bloembergen
Marie-Claire van Dijk
Famke Stegenga
Johan de Jeger
Lisanne Muuse
Mark Beemer
Joey Dikker
Nick Verkerk
Marloes Eek
Valerie Jehee

21:00 uur HE3
HE5
HE5
GD3

-

Guido Bouman
Mat Blom
Marc Reedijk
Roeland Schriemer
Evianne Bouw
Yannick Methorst
Lidwien Corthals
Hester de Wilde

Jesse van Keken
Stefan Bieckmann
Marco de Zoete
M. van Weezenbeek
Erik Masteling
Henk Drenth
Rinie Merkenij

Sten Weingartner
Paul Abrahamse
Rodi Béthe
Gerben Leutscher
Jolien Zelissen
HE4 Eelco van Veelen
DD5 Marjolijn van Gelder
Ineke Hillen

