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ONE
WATCH2 
Het liefdeskoppel Ron en Roos Bir-
za komen vandaag in actie tegen 
Emmy en Remco van Mulligen. Je 
kan hier spreken van een dubbel-
date op de tennisbaan. Het is altijd 
riskant als twee lovebirds die nor-
maal al lief en leed delen op de ten-
nisbaan hun kwaliteiten ten uiting 
willen brengen. Denk daarbij aan 
het moment dat op de camping de 
tent opgezet moet worden... Heeft 
u het beeld? Bent u nieuwsgierig 
of deze wedstrijd zal uitmonden in 
een relatieboost of relatietherapie? 
Kom dan om 18:00 uur kijken!

Robbert ‘Ron Jeremy’ Ooms maakt 
morgen zijn opwachting in de HE5 
tegen Nick Peters. Of Ronnie  even-
veel kwaliteit op de tennisbaan kan 
leggen als op het witte doek zal 
vandaag duidelijk worden.

S P O T L I G H T

 
Heet was niet meer het goede woord, het 
was intens benauwd!! En zo voelde sommige 
spelers zich ook. Van een gevalletje hyper-
ventilatie keek niemand meer op. Anti-hyper-
zakjes werden preventief uitgedeeld aan onze 
deelnemers en vooral het advies ‘blijven ade-
men’  werd het motto van de dag. Uiteindelijk 
gooide de regen ook ons strakke schema in 
de war. Als het op het ORT regent dan regent 
het ook dat het giet!

De man die de HE3 en HE4 
domineerde bij onze vrienden 
van het AFAS tennistoernooi in 
Leusden speelde gisteren zijn 
tweede partij bij ons. Rick Tania 
is een voorbeeld van een ouder-
wets zuigertje. Naast zijn tenni-

skwaliteiten die buiten kijf staan, weet hij tegenstand-
ers mentaal te breken. Ballen over de lichtmast, tijd 
rekken, beetje praten, alles is geoorloofd bij deze man. 
Gisteren was Joël van Ark slachtoffer van deze mar-
telpraktijken. Beetje bij beetje wist Rick in het hoofd 
van Joël te kruipen, net zo lang totdat Joël ontplofte. 
Deze koude kikker Rick is een meester in het langzaam 
afbreken van elk grijntje motivatie bij de tegenstander. 
Rick schijnt ook al enkele boeken geschreven te heb-
ben, zo verschenen onder andere: “je tegenstander 
breken is een keuze”, “mentaal win ik het allemaal” 
en “handdoek op het hek en je opponent wordt gek”. 
Met 6-4 6-0 was Joël rijp voor een afspraak met Ed 
‘de mental coach’ van Empelen en Rick behoudt zijn 
ongeslagen status. Rick gaf na afloop aan dat hij nog 
geen bijnaam heeft, we zullen hier een aantal opties 
aanrijken: the mental terrorist, de sloper, de zuiger / 
het zuigertje, kwelgeest, maar onze persoonlijke fa-
voriet is Rick Tirania. Als een tiran probeert hij door 
het gebruik van lijfstraffen zijn opponenten tot wan-
hoop te drijven....dus vanaf nu, Rick Tirania.

We hadden gisteren hoog bezoek op ons park, de 
meisjes uit het Gooi waren hoogstpersoonlijk afgere-
isd naar ons pauper parkje. Lekker D&G pakje om de 
billen, chihuahua in de handtas, aardappel in de keel, 
haartjes in de plooi, echte diehard kakkerstjes dus. 
Wist u dat de term kakker een afgeleide is van het 

bijvoeglijk naamwoord “bekakt”, in de 
betekenissen “verwaand” of “preten-
tieus”. Deze betekenis is afkomstig uit 
het Bargoens en van daar uit doorge-
drongen in het normale Nederlandse 
taalgebruik. Varianten zijn onder meer 
“kakbal” (specifiek refererend aan 

iemand uit de corporale cultuur), “kakmadam”, “kak-
meid”, “kakmens”, “kakvent”, “kakwijf” en “kakzak”. 
Ook de toevoegingen “kale kakker” en “Leidse kakker” 
(verwijzend naar het vermeende elitarisme van de Uni-
versiteit Leiden) zijn in meerdere teksten terug te vin-
den. Nu u begrijpt waar we het over hebben zullen we 
het beestje maar bij zijn naampje noemen. Het betreft de 
weledelgestelde dames Charlotte Tönjann en Ayla Rebel, 
respectievelijk strijdend in de DE3 en DE4. Voor het eerst 
op ons toernooi en zichtbaar onder de indruk van al het 
feestgeweld wisten beide meiden te winnen. Wij zijn blij 
dat jullie er bij zijn en natuurlijk komen deze poppetjes 
shinen op de feestavond aanstaande vrijdag. 

We konden het bijna niet geloven, maar 
daar stond hij dan toch echt. Ieder jaar 
zitten wij nokkie vol en moeten we de 
nodige mensen helaas uitloten. Maar voor 
Christiaan Heinerman is er altijd plek, u 
vraagt zich misschien af waarom? Nou 
Chris heeft er namelijk een sport van gemaakt om 
walkovers te geven. Als tegenstander kon je jezelf tot 
gisteren geen betere loting wensen dan tegen Chris. 
Zonder ook maar 1 punt te spelen wist je dat je in de 
volgende ronde zat. Playboy Ydo Bruinsma was dus van-
zelfsprekend erg blij met zijn loting. Ydo kwam naar het 
park met de gedachte dat hij alleen wat formaliteiten 
hoefde af te handelen en weer kon vertrekken naar zijn 
Playboy Mansion. Maar Christian verraste vriend en vi-
jand door gewoon op te komen dagen en ook nog op tijd 
te komen. Bruinsma was meteen van zijn apres po’tje en 
verloor de eerste set dan ook met 6-tik. Ydo herpakte zich 
in de tweede set en stond binnen een mum van tijd met 
3-1 voor. Maar geeneen van Christians partijen kan een 
keer normaal verlopen dus werd de strijd bij diezelfde 
stand gestaakt. Christian weet zelfs de weergoden boos 
te maken en dat hebben wij geweten... Christian, nog-
maals bedankt jongen!
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HET ORT VERSUS MOEDER NATUUR...

Het was mooi geweest als ik de 
weergoden in de spotlight had kun-
nen zetten, maar die waren ons gis-
teren niet goed gezind. Waarschijn-
lijk waren ze aardig wat biertjes aan 
het wegtanken want de urineleiders 
zaten tot de nok toe gevuld en over-
stroomden uiteindelijk... Dit leverde 
aardig wat issues qua planning op 
en daar zijn onze geweldige dames    
Bianca en Chantal met ondersteun-
ing van ‘el Presidente’ Pascal als 
echte proffesionals mee omgegaan. 
Discussies, gezeur, gemekker, niks 
kan onze meisjes van de wijs bren-
gen en dat verdient een groot com-
pliment. Het is wederom gelukt om 
elke partij opnieuw te plannen dan-
wel in de hal af te laten spelen. Een 
big up en zware props voor the girls!



W I S T  U  D A T. . . . .
* We weer een nieuwe Vriend van het ORT mogen verwelkomen, Darco 
Cezveciyan heeft besloten om zich bij dit illustere gezelschap te voegen. 
Direct na zijn aanmelding stroomden de zakelijke successen binnen, zo ziet 
u maar, wie goed doet, goed ontmoet.....Het enige dat hij wel even zal moe-
ten uitleggen is waarom hij zo vaak belt met de vrouw van Eus Kepel.....
* Rick Tania een logische verklaring geeft voor het beperkt aantal walko-
vers in de damescategoriëen. Er zijn zo weinig dames met niveau dat de 
schema’s automatisch heel klein zijn, kleine schema’s betekent weinig wed-
strijden, weinig wedstrijden betekent kleine kans op blessures. Dus eigen-
lijk hebben geblesseerde dames dat helemaal aan zichzelf te wijten....
* Bianca gisteravond toegaf dat ze vorig jaar haar lichaam + bijbehorende 
diensten moest aanbieden om een hal te regelen. Gisteren heeft broertje 
Sandro Jansen dit op zich genomen, zo houden ze het in de familie.
* De moeder van Charlotte Tönjann zichzelf ziet als DE tennismoeder en 
leest alleen maar het krantje als haar eigen dochter er in staat.
* Robert ‘regeljostie’ Nieuwland vanochtend met 240km per uur over de 
Bunschoterweg reed en vervolgens aangehouden werd door de politie. Rob-
ert probeerde zich tevergeefs onder de boete uit te lullen en bood zelfs 
hand- en spandiensten aan om maar onder die €270,00 boete uit te komen. 
Helaas had oom agent al een vriend en zag de avances van Robert ‘alles is 
me aan komen waaien’ Nieuwland niet zitten...
* Robert met een aantal blauw/roodwitte strijders op weg was naar de 
eerste training van ons aller Ajax. Hij vertelde dit aan de agent welke zelf 
voor ADO Den Haag was. De kans dat de boete verdubbeld wordt is dus nog 
wel aanwezig...
* Sam ‘Inboes’ Jägerthee een weddenschap met een aantal commissieleden 
heeft afgesloten. Gezien Semm zich in een tenniscrisis bevindt verwachten 
de betreffende commissieden niet dat hij zal winnen van Ed ‘Emiel Ratel-
band’ van Empelen. De inzet is €20,00 p.p. dus er staat voor Shem zowel 
financieel als psychologisch veel op het spel. Deze wedstrijd kan Saghbi zijn 
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Naam: Joeri Paters
Woonplaats: The Highlands
Club: TC ‘knol in de wei’ Hoogland en Soestdijk
Nationaliteit: Nederlands
Gewicht: 75kg
Lengte: 1,80m

Speelsterkte: 4/4
Wanneer begonnen: 1997 
Waarom begonnen: Ik mocht vroeger nooit wat van mijn ouders 
maar na 7 jaar zeuren was het eindelijk zover, ik mocht een sport                                        
uitkiezen. Klootschieten, hooivork werpen, firljeppen, aardappelpoepen 
en strontscheppen zijn de populairste sporten in ons pitoreske darp alleen 
was ik niet op zoek naar een sport van het klootjesvolk dus koos ik voor 
tennis. Mensen spraken er schande van en ik werd meteen veroordeeld tot 
drie jaar lang op de strontkar. Maar niks kon mijn droom in de weg staan, 
ik moest en zou gaan tennissen!
Grote voorbeeld: Dat was Bennie Jolink maar dat is nu Herr Köllerer. 
Deze man is de eerste tennisser die permanent geschorst is door de ATP. 
Tsja, wat kan ik ervan zeggen? Ik val gewoon op foute mannen...
Hobby’s: Tennis, poker, voetbal, uitgaan, levertrainen, rijden op mijn BSA,  
chickies scoren met Jesse ‘smiley;)’ des Kekos.
Wapen: Mijn wapen is dat ik geen slechte punten heb. Ik ben gewoon 
helemaal geweldig, te gek, gaaf!
Hoogtepunten: Ik ben clubkampioen geworden in de 3/4/5/6/7 op Hoog-
land. Het niveau ligt daar altijd erg hoog hoor! Uiteraard is elk jaar het 
ORT in week 26 een hoogtepunt in mijn leven.

HUIS VAN 
DE DAG
Nieuwlandsedreef 55, Amersfoort
Vraagprijs € 285.000,-- k.k.

Royale geschakelde HELFT VAN DUBBEL woonhuis met eigen par-
keerplaats, ruime woonkamer met vide, moderne woonkeuken , 2 bad-
kamers, 4 slaapkamers en zonnige tuin op het zuiden. Perceelopp. 164 
m². Bouwjaar 1997. Woonopp. 140 m².

Neem snel een kijkje op www. telmanvanleeuwen.nl

S P E L E R S  P R O F I E L

En toen brak de hel los, liters tegelijk kwamen naar 
beneden, hagelstenen zo groot als hunebedden daal-
den neer op ons park, met de lichtflitsen werden 
waxinelichtjes aangestoken, no mercy voor het ORT. 
Erwin Krol had het voor het eerst in zijn leven bij 
het rechte eind. Het anker werd uitgegooid, flippers 
en snorkels werden uit de kast getrokken, duikbre-

vetten aangevraagd, de Ark van Noach werd uit de stalling gehaald. De 
storm die slechts 30 minuten duurde liet een spoor van vernieling achter. 
Partytenten werden terug gevonden in het weiland van Joeri Paters, hagel-
stenen ter grootte van een Volkswagen Golf werden met de tractor van Joël 
van Ark van het park verwijderd, alle takken en boomstammen werden in 
stukken gehakt met de hakbijl van Sander de Kleuver om vervolgens met 
de trekker van Braihien van den Heuvel op het helse vuur, wat altijd brand 
in Hoogland, op te stoken. De schade was dus alleen materieel maar ook 
het weer kan ons niks maken jonguh!! Een aantal partijen moesten worden 
afgespeeld in de hal. Onder leiding van de eerste luitenant ELT Pim ‘Greet-
ings, Kind regards, Yours sincerally, Forever yours’ Schijven en ons licht in 
duistere en regenachtige dagen Hanneke ‘Hunzel’ Schoordijk werden de 
spelers begeleid naar de hal van TC De Eemslag. Pimmie en Hunzel heb-
ben zich daar onder het genot van een kittig borrelhapje, 30 liter bier en 
een doos fruitige Merlot wel weten te vermaken. Ook zijn er een aantal  
wedstrijden verplaatst naar andere dagen. Oja, Sam heeft ook nog zijn ding 
gedaan door één wedstrijd in de hal van LTV Leusden te begeleiden. Wij 
bedanken alle spelers voor hun flexibiliteit en begrip op deze ‘uitdagende’ 
avond.

leven maken of breken... Wij houden u op de hoogte!
* Loek van de Bedem tot gisteren in de veronderstelling was dat Mac-
edonië een stad in Italië was. Gelukkig heeft hij meer verstand van het 
maken van tijdschrift.....
* Paul Sintnicolaas wel erg veel problemen heeft met zijn richtings-
gevoel, in zijn zoektocht naar ons park belandde hij met zijn scooter op 
de A28.
* De taken van een commissielid vrijwillig maar niet vrijblijvend zijn....
* Baan 3 om 01:00uur bijna droog was en op knappen stond....
* Simon ‘Crampmeister’ Burema zijn hele tennistas met schoenen 
laat staan op Randenbroek. Wellicht zat hij om 01:00 uur nog in de             
schuilkelder van LTV Randenbroek. De commissie heeft hem lekker 
laten zitten en het clubhuis op slot gegooid. Mocht u vanacht een alarm 
hebben horen loeien weet u dat de Crampmeister eindelijk de ballen had 
gevonden om zijn veilige kelder te verlaten en op zoek te gaan naar een 
Turkse pizza of acht....



TELMAN & VAN LEEUWEN OPEN
DAGBLAD 2011 UITSLAGEN
15:00  DE3 Anne Sophie Heinerman  - Crista Subroto   6-3 6-2

  HE4 Maurits v/d Velpen  - Robbert v/d Hoef   4-6 2-6

  HE4 Daan Adegeest   - Karim Mesbahi   7-6 6-4

  HE5 Yorin van Keken   - Mat Blom   2-6 6-2 4-6

  HE7  Maikel Smit   - Remco van Mulligen  6-1 6-1

16:30  HE3 Rick Tania   - Joel van Ark   6-4 6-0

  DE4 Susan Bosman   - Marloes van Gangelen   5-7 6-1 6-4

  HE5 Joran Béthe   - Rody Kandel   6-0 6-3

16:45  DE3 Charlotte Tönjann  - Ellen Verbeek   6-2 6-0

  HD4 Maarten Jansen   - Yannick Methorst   6-0 6-2

   Nick Verkerk    Paul Sintnicolaas

  DE5 Amber Kolman   - Nicole Pengel   2-6 3-6

18:00  HE4 Rik Bronts   - Jordy Blankers   7-6 2-6 1-6

  DE5 Renee IJzerman   - Ayla Rebel   3-6 2-6

  HE5 Jeroen van Wede   - Bas Haverlag   6-4 6-2

18:15  DE4 Sandra Helmus   - Yentl Methorst   3-6 6-3 2-6

  HE6 Sam Brundel   - Tijmen Pollack   6-3 7-5

  HE6 Darco Cezveciyan   - Arie Koomans   6-1 7-5

19:30  GD5 Koen Emmens   - Arian van Ledden   1-6 2-6

   Yvette Evers    Evelien van Hasselt

  

21:15  HE3 Rolf Alblas   - Rutger de Zoete   6-2 6-3

  HE5 Elko Middendorp   - Nick Peters   6-7 6-4 6-7
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15:00  DE4  Judith van Fraayenhoven - Susan Bosman

  HE4  Daan Adegeest  - Joeri Paters

  HD4  Yorin van Keken  - Mat Blom

    Carlo Schijven   - Mark van Hesteren

  HE6  Erik van de Wiel  - Robin Rijnders

16:30  DE5  Tara van Fraayenhoven - Barbara Huyskes

16:45  HE4  Jesse Gerritsen  - Jannick Kapnisakis

  HE5  Ronan Spoor   - Martijn Mess

  DD5  Esmee Alink   - Saskia Klom

    Marleen Blikman  - Gabriella Rack

18:00  HE4  Rick Tania   - Walter Varenkamp

  DE6  Carina Wilhelm  - Anneluut Eerkens

  HE7 17+ Rob van Grevenhof  - Ruud Schoordijk

  GD7 17+ Ron Birza   - Remco van Mulligen

    Roos Birza   - Emmy van Mulligen

18:15  DE4  Stephanie Oostveen  - Ellen Verbeek

  HD5  Jay Titalay   - Sjoerd van As

    Jeroen van Wede  - Niels Veldhuisen

  DD7 17+ Els Erkens   - Kirsten Bekkering

    Hetty Telman   - Betty Venhorst

 PLANNING
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19:30  HE3  Rik Bronts   - Sjoerd Elzenga

  HE5  Robbert Ooms   - Elko Middendorp

  HE5  Lars Brakel   - Jan-Jaap Zijlstra

19:45  DE4  Lisanne Bak   - Marissa Niroj

  HE5  Mat Blom   - Berry Witte

  HE6  Eugene Kepel   - Paul Abrahamse

  HE7 17+ Gerard van Putten  - Jordie Brouwer

21:00  GD5  Esther Hommerson  - Roland Meijer

    Mark Evers   - Esther Roemer

  DD7 17+ Gabriella Graanoogst  - Femke Beijer

    Claire Nieuwenhuis  - Natasja Hofsteengehuisman

  DD7 17+ Nicolette van der Heiden - Gerlinde Daatselaar

    Christine van Loon  - Thea van Dijk

  HD7 17+ Rembert Sierksma  - Andre Masteling

    Frank Vehof   - Erik Masteling

21:15  HE4  Brian v/d Heuvel  - Sjoerd van As

  HE4  Max Joosten   - Rutger de Zoete

  HD6  Ed van Empelen  - Maarten Belgers

    Theo Muys   - Sander van Essen

  DD7 17+ Marjon ten Hoor  - Marielle Cats

    Charlotte Slangen  - Inez Petter


