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De creme de la creme van de
tenniswereld zal vandaag niet
in Londen, maar op het park
van Randenbroek schitteren.
In 23 onderdelen valt vandaag
de beslissing. Voor wie zal het
leven na deze dag nooit meer
hetzelfde zijn en voor wie
wordt het een dag om snel te
vergeten?!
Om 11:45 uur zal de finale
gespeeld worden in de DE3.
Onder begeleiding van een
officiële scheidsrechter van
de KNLTB en 12 zorgvuldig
geselecteerde ballenkinderen
moeten de dames uitmaken wie
er met de schaal vandoor gaat.
De finale in de HE3 zal om
13:30 uur gespeeld worden.
Goed idee, kom vandaag naar
het ORT!!!

SPOTLIGHT
Na veel mensen en activiteiten in
de spotlight gezet te hebben is het
nu tijd om onszelf in de spotlight
te zetten. Het dagblad in deze
nieuwe vorm heeft ons de nodige
uurtjes gekost maar zeker zoveel lol
opgeleverd. De voorpret die wij elke
dag hebben, alle mensen die wij
al dan niet terecht hebben mogen
afzeiken, de hemel in hebben geprezen of de meest grappige bijnamen voor hebben mogen bedenken
maakt het alle uren werk waard.
Wij bedanken iedereen voor alle
hartverwarmende, grappige en lieve
reacties. Deze reacties maken het
voor ons de moeite waard en geeft
ons de motivatie en inspiratie om te
schrijven. Alle lezers bedankt en tot
volgend jaar!!!

3 JULI

FEESTGEWELD BEREIKT HOOGTEPUNT
Een memorabele week gevuld met voornamelijk hoogtepunten bereikt vandaag
haar climax.Wie mogen zeggen dat ze het
leukste toernooi van Nederland één keer
in hun leven hebben gewonnen? Eeuwige
roem, status en financiële onafhankelijkheid zijn de dingen die op het spel staan.
In the road to the final werd er gisteren
met bloed, zweet en tranen gestreden...
Warempel wat een fenomenale pot
tennis van Charlotte alias Sjar alias
Charming alias Mijntje Tönjann. Met
een arsenaal fabelachtige groundstrokes aangevuld met een vleugje
technisch schoon verwerkt in de service, is het werkelijk grandioos wat zij laat zien. In haar
kruistocht naar de eindzege op ons pauper toernooi,
is dit kakkertje door niemand van de wijs te brengen.
Haar tenniskwaliteiten gecombineerd met de licht Gooise tongval, een pretentieus voorkomen en de McGregor
bodywarmer maakt het plaatje helemaal compleet. Wij
als Plebs zijn vanzelfsprekend in onze nopjes met het
eerste bezoek van deze hoogheid (of dit na gisteren ook
geldt voor Anne-Sophie Heinerman is de vraag). AnneSophie heeft als één van de weinige de Hooglandse
bagger kunnen verruilen voor het pittoreske Soestdijk.
Maar gisteren bleek dat Soestdijk toch echt nog gewoon
wannabe Gooi is, de echt koude kak zit bij ‘t Spieghel.
En de koude kak was gisteren ook ijskoud tegen de
nummer 1 geplaatst. Lotje won met 6-bam 6-3. Even
later won ook haar Gooische partner in crime Fré ‘aller’
Boonstra haar halve finale waardoor deze hockey dushi’s morgen in de finale een robbertje mogen stoeien.
Kijken wie de meest koele stoeipoes is en na afloop mag
speechen voor het pauper volkje op het terras....
Het wordt een beetje afgezaagd
want zij waren er weer. Rick Tirania en Casper Gersthenat betraden
voor de achtste achtereenvolgende
dag ons park. Naast de commissie
hebben deze twee heren de meeste uurtjes gemaakt
op het ORT. Dat één van deze strijders na gisteren de
hoofdprijs uit het oog zou verliezen was zo klaar als een
klontje, ze moesten het namelijk tegen elkaar opnemen.
Beide heren waren aanwezig op de feestavond maar

Rick heette vrijdagavond BOB en moest Charlotte ‘avondklokje’ Tönjann veilig thuis brengen van moesje kakmadam
Tönjann. Daarom was hij gisteren zo fit als een hoentje.
Casper daarentegen kunnen we beschrijven als een gezelligheidsdier die niet vies is van een goed bakkie gerstenat,
what’s in the name. Dat hij wat moeite had om tussen de
zure lappen vandaan te komen kwam voor ons niet als een
verrassing en de slow start die hij in zijn wedstrijd kende
ook niet. De eerste set ging met gemak naar de Tiran van
het ORT. Maar hoe lager het alcoholpromillage in Caspers
bloed werd, hoe beter hij ging spelen. De tweede set ging
daarom naar Casper. In een boeiend gevecht moest de
derde set uitmaken wie de felgebeerde plek in de finale
mocht opeisen. De fitheid van Rick bleek de doorslag te
geven en hij is daarmee de eerste die in het schema van 64
een finaleplaats heeft weten te bemachtigen. Naar eigen
zeggen heeft Rick zijn tegenstanders wel mee deze week
en heeft hij alleen in zijn eerste ronde van Joël ‘hillbilly’ van
Ark gewonnen door zwaar irritant te zijn. Deze bijzondere
tactiek blijkt wel succesvol voor onze ‘Mental terrorist’.
Zelfs zo goed dat hij zichzelf ook toegang verschafte tot de
finale van de HE3, dit ten koste van Brent ‘nooit voorbij de
finale zaterdag’ van Dorssen. En zo staat DE ZUIGER net
zoals vorig week in zowel de HE3 als HE4 finale.
Och och och daar komt ie weer aangesjokt, wat is het leven zwaar als je Yellan
‘op de camping’ Boendermaker heet. De
vrouwtjes willen niet bijten, het lichaam
stokt, de looks zijn weg, spiertjes worden
slapper, haar wordt dunner, gewoon alles eigenlijk. Kijk, er
was eens een tijd dat deze geboren campingtennisser het
park op kwam met naast zich een kudde wulpse vrouwen
en zijn moeder, nu is alleen zijn moeder nog over als trouwe
support. Gelukkig hebben wij als commissie nauwe banden
met sociaal werkster Dunya ‘Dakhaas’ Hagebeuk, zij wilde
zich wel opofferen om Yellan bij de hand te nemen. Dunnie
zorgt namelijk altijd wel voor de nodige support. Heel de
Amersfoortse binnenstad loopt uit als Dunnie Poenie aan
het rammen is. En dus mochten ze samen mixen. Yellan
heeft het laatste jaar geen single meer gewonnen dus Dunnie was het mannetje in de mix. “Nee Yel gewoon luisteren,
sla die 1ste service nou gewoon is 1 keer in, dan doe ik de
rest wel”, aldus Dunnie. En zo geschiede, Yeltje luisterde
braaf en dus wonnen ze de wedstrijd tegen Susan Riegstra
en Maurits van de Velpen eenvoudig met 6-tik 6-bam.
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Het voorbeeld dat je op een gerenomeerde leeftijd nog
altijd potten kan breken is Paul ‘olé’ Abrahamse. Iedereen zal deze karakteristieke man omschrijven als een
diehard gravelbijter, die niet weet wat opgeven betekent. Zijn tegenstander Robin Rijnders heeft dit aan
den lijve ondervonden en werd in de eerste set geslacht
met 6-bam. Omdat ook Paul ‘let’s get spanish’ Abrahamse een dagje ouder
wordt ging het niveau in de tweede set ietwat achteruit. Onze veteraan
lied zich echter niet van de wijs brengen en won ook de tweede set met
7-6. Wat volgde was een serenade in het Spaans, we verstonden iets in de
vorm van: muchos felicidados, no puedo tengo nobia, la genta esta muy
loca, ofzoiets dergelijks. We zijn benieuwd in wat voor taal Paul zijn ode
doet wanneer hij het toernooi op zijn naam weet te schrijven, we hopen
op iets Russisch....
Rond de klok van 18:30 uur betrad een zwarte schaduw
het park, een serene stilte viel en mensen gingen spontaan aan de kant voor deze mysterieuze gedaante. Wie was
deze zwarte strijder? Het was Jerry ‘The Don’ Tuhusula.
The Don moest aantreden voor zijn tweede partij in de
GD7. Samen met zijn rechterhand Martha ‘Sander, blijf met je poten van
mijn dochter af’ van Empelen was The Don vastberaden zijn ongeslagen
status op het ORT voort te zetten. Bijgestaan door zijn amice begon onze
Godfather aan wat zijn eerste nederlaag ooit op het ORT ging worden. Het
mag gezegd worden, zwaar respect voor de tegenstanders die van The Don
durven te winnen. Het koppel Masterling en Jehee mogen dan deze strijd
gewonnen hebben, of ze ooit nog veilig zullen zijn valt te betwijfelen. Het
gerucht gaat dat er een paard is onthoofd in de buurt van het park. Het
hoofd is echter nooit gevonden....
De tweede halve finale in de HE4 ging tussen Sjoerd van As en Ingmar ‘ik
wil tongen met’ van Dongen. Ingmar presteert het beste voor thuispubliek
zo is in de afgelopen week gebleken. Ook in deze wedstrijd steeg Ingmar tot grote hoogte en liet niks heel van zijn tegenstander. Onze Dindong
wordt ook een dagje ouder en besloot om vrijdagnacht na de feestavond
niet meer naar de stad te gaan maar gewoon lekker onder de wol te kruipen, alles voor zijn tenniscariere uiteraard. Dit deed hij pas nadat ook
Ingmar de bosjes achter baan 3 had bezocht. Deze paar vierkante meter
wordt inmiddels gezien als het best bezochte stukje groen van Nederland
en schijnt in de Nederlandse stichting voor natuurmonumenten opgenomen
te worden. Velen gingen Ingmar al voor maar deze player in topvorm heeft
gezorgd voor het slotakkoord voor wat betreft de vunzige bezoekjes aan
dit bergachtige landschap. Of Ingmar zijn topvorm kan doortrekken tegen
Rick Tirania zal morgen om 10:00 uur duidelijk worden....
Als afsluiter van de avond was er sprake was van
een serieuze tropische verrassing op baan 2. Wibi
en Julia Toetoesoeli, bekend uit groeten uit de rimboe, speelden hun eerste wedstijd in de GD3. Julia
is terug van weggeweest en dat hebben de buren
geweten. Maar onze Juul had een geduchte concurrent in de persoon van
Ayla ‘parttttty harddyyyyy tot 00:15 en niet later’ Rebel. Overal op het
park werden oorbeschermers op gedaan, we hadden even het idee om een
geluidswal om baan 2 te zetten, alle beschermde diersoorten zijn vergoed
verjaagd uit park Schothorst en voor volgend jaar moeten we een vergunning aanvragen bij de gemeente als één van de dames moet spelen. Gelukkig stond Ayla naast stille Willie Julien Maugenest a la Beaufort de Culinair en Julia naast Don Vito. De boys wisten de girls aardig te temperen
waardoor het niet volledig in een kippenhok veranderde. Het haantjes duel
werd uiteindelijk in het voordeel van Julien en Ayla beslecht met 6-4 6-3.

W I S T U D A T. . . . .
* Baby Gator, Emiel Koelewijn (12) vindt dat Hanneke een erg strak
kontje heeft...
* Diego Schijven een meisje in de klas heeft die Joyce heet. Diego noemt
haar soms Joyce Intertoys....
* Anne Fleur Burgstede op 3-jarige leeftijd al een fenomenale mensenkennis heeft. Zo wist ze Ingmar ‘oeh Eastside truth or dare’ Kolbrink te
vertellen dat hij wel erg van jongens houdt...
* G. van Putten gisteren bardienst had en weigerde de Tour de France aan
te zetten, hij werd gek van al die fietsen....
* Paultje Sevinga vindt dat de kwaliteit van het dagblad in de loop van de
week wel achteruit gaat, gelukkig geldt dat ook voor het niveau van Paul
op de baan......
* Volgend jaar een dixietoilet geplaatst wordt bij baan 7 voor alle deelneemsters in de DE7 en DD7 die opvallend vaak naar het toilet moeten.
Het schijnt dat de deelneemsters in deze categorie een blaas ter grote van
een walnoot hebben....
* Bertha Nieuwland bij het horen van de naam Maugenest moeite heeft
zichzelf te beheersen. Oui oui c’est vrai!!
* Sam ‘Inboez’ de melodie van ‘Fingeraaa’ spontaan kwijt was....
* Hij deze weer heeft gevonden en naar eigen zeggen trots is bedenker te
zijn van de ‘fingera’ hype...
* Romy ‘Siebert’ Schoordijk naast heel goed te kunnen koken ook haar
vuist in haar mond kan steken....
* Ook Romy en Sander hun bijdrage hebben geleverd in het vies maken
van de bosjes bij baan 3.
* Dit overigens ook geldt voor Melissa van Empelen maar of dit nou met
Ding Dong of Don Vito is geweest blijft nog een raadsel....
* De broodjes op het terras wel heel erg hard gingen toen Ron ‘Tollie’
Ooms zijn kleren uitdeed en poedeltje naakt de broodjes ging verkopen.
Het schijnt dat vooral de hete bratwursten als warme broodjes over de
toonbank vlogen....
* Bert van Wede vindt dat zijn hond er hetzelfde uitziet als zijn vrouw....
* Bas Burgstede van mening is dat hij deze week meer heeft gedaan dan
Ingmar en Gerard bij elkaar. Wij als redactie hebben daar onze twijfels
bij...Maar Bas heeft ook zich jarenlang op een fantastische manier ingezet
voor het ORT. We vinden het jammer dat hij er voor gekozen heeft om te
stoppen, maar zullen hem volgend jaar als deelnemer graag naar de baan
escorteren en voor hem slepen. Bassie we zullen je missen!!!

INGEZONDE STUKKEN
In de loop van de week krijgen we erg veel positieve reactie op ons toernooi, maar de reactie van Maikel Smit vonden we echt het vermelden
waard. Michael, hierbij beloven we plechtig dat je volgend jaar niet uitgeloot wordt. Dit stuurde Michael:
“Bij deze wil ik jullie nogmaals bedanken voor de organisatie. Dit jaar
deed ik voor het eerst mee aan het ORT en ik heb het echt naar mijn zin
gehad. Een mooi en gezellig aangekleed park, veel aardige mensen, een
perfect georganiseerd toernooi, een erg leuk dagblad (komt er nog een
verzamelbundel uit?), etc. Ik kan geen enkel verbeterpunt verzinnen, behalve dan dat ik graag de finale had gehaald. Maar ach, je kunt niet alles
hebben. Keep up the good work en ik kom volgend jaar zeker terug. Het
loopt allemaal net wat lekkerder met zo’n shirt. De netband zit mee, 1ste
service gaat wat vaker in, stoplichten springen spontaan op groen, het
gaspedaal van de auto kan wat dieper ingedrukt worden. Heerlijk! Succes
dit finaleweekend en tot ziens!”
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UITSLAGEN

10:45

DE3		Lisa van Tiel			-

Frederiek Boonstra 		

2-6 2-6

DD3		Yentl Methorst			-

Anouk van Leeuwen		

2-6 6-7

			Stephanie Oostveen		HD4		

Maarten Jansen			-

			Nick Verkerk			GD6		Yvette Evers						Rogier Westerink		-

Annemieke Veenma
Stef Koppenaal			6-7 7-6 1-0
Theo Smalbraak
Saskia Klomp			

3-6 6-4 6-7

Theo Iesberts

DE7 17+

Celine Morelisse		-

Elk Erkens			7-5 6-1

HE7 17+

Jordie Brouwer			-

John Derks			7-5 6-3

HD7 17+

Ton v/d Brink

Donald v. Daatselaar		

		

-

			Leon Corba			-

Alex Smink

12:30

Julien Maugenest		

HE3		

Brent van Dorssen		

-

HD3		Raymond Rog						Ramon v/d Ven			HD4		

Tim v/d Dijssel			-

			Rick Oostveen 		DD5		

Ruud van Gemert
Max Joosten			7-5 6-3
Pieter Joosten

-

Petra van Oostveen		

			Joyce Westerhuis		

-

Linda Snijders

			Niels Veldhuisen		-

6-1 6-4

Ydo Bruinsma			4-6 5-7

Natalie Mulder			

HD5		Sjoerd van As			-

6-2 6-0

6-4 6-1

Hans Groen			2-6 1-6
Sjoerd Veenma

DE7 17+

Jeanette Roest			-

Marina Zijderveld		

3-6 3-6

HD7 17+

Andre Masteling		

Mark van Bruxvoort		

4-6 1-6

-

			Erik Masteling			-

Andre Gijtenbeek

14:00

DE3		Anne-Sophie Heinerman		-

Charlotte Tönjann		

DE4		Samantha de Rooij		-

Marissa Niroj			2-6 2-6

0-6 3-6
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HE4		

Rick Tania			-

DD5		Esmee Alink			-

			Marleen Blikman		

-

Casper Gerth			6-1 4-6 6-2
Marjorie Bakker		

2-6 6-7

Marjolie van Essen

DE6		

Ilse de Vries			-

Iris Leliveld			7-5 6-0

HD6		

Ali Moghaddasian		

-

Frans van Ham			

			Leo Nieuwenhuis		

-

Johan de Jeger

Nicolette van der Heiden

-

Kirsten Bekkering		

			Christine van Loon		

-

Betty Venhorst

DD7 17+

15:30

GD3		

Dunya Hagebeuk		-

			Yellan Boendemaker		

6-2 6-1

Suzan Riegstra			6-1 6-0

-

Maurits v/d Velpen

-

Stephanie Oostveen		

DE4		

Judith van Fraayenhoven

DE5		

Tessa Hanken			-

Barbara Huyskes		6-2 7-6

HE6		

Paul Abrahamse			-

Robin Rijnders			6-0 7-6

GD6		Bart Brakel						Odile Brakel			GD6		

Saskia Klomp			-

			Theo Iesberts
GD7 17+

HE3		

		-

Sander Eek			

Bart Bloembergen		

6-1 6-3

2-2 opg.

Jorike Kronenberg
Mike Companjen		6-2 6-3
Susan Marcus

-

Emmy van Mulligen		

		

-

Remco van Mulligen

Rolf Alblas			

-

Marvin v/d Schilden		

			Silvia Groen

17:00

2-6 6-1 6-3

6-1 6-4

6-3 6-4

HE3		Brent van Dorssen		-

Rick Tania			2-6 4-6

HD3		

Joel van Ark			6-3 7-5

Joeri Paters			-

			Martijn Splinter			-

Taco Pijpers
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DD4		

Giulia van Tiel 		-

			Lisa van Tiel			-

Susan Bosman			6-0 6-4
Caitlin Visser

DE5		

Celine Delhez

		-

Nicole Pengel			6-4 3-6 6-2

DD7 17+

Lia Everhardus			-

Femke Beijer			2-6 6-2 6-3

			Gerry van Sleen			-

Natasja Hofsteenge

18:30

DD3		

Frederiek Boonstra		

-

Tessa Hanken			

			Charlotte Tönjann		

-

Sanuelya v. Loenhout

HE5		

Joran Béthe			-

1-6 6-2 7-6		

Nick Peters			6-2 6-2

HE5		Mat Blom			-

Lars Brakel			

6-2 3-6 3-6

GD5		

-

Evelien van Hasselt		

7-5 3-6 6-2

-

Arian van Ledden

Marleen Blikman		

			Jeroen Wijker
DD7 17+

		

Hanneke Snel			-

			Nienke Willems			GD7 17+

Martha van Empelen		

-

Nicolette v/d Heiden

6-7 5-7

Christine van Loon
Valerie Jehee			1-6 0-6

			Jerry Tuhusula			-

Erik Masteling

20:00

Julia Tuhusula			6-4 6-3

GD3		

Julien Maugenest		-

			Ayla Rebel			-

Vito Vrugteveen

HE4		Sjoerd van As			-

Ingmar van Dongen		

DD4		Saskia Hogenbirk		-

Anne van Pelt

			Ilona Sluis			HD5		George Hey						Rogier Plijnaar			-

2-6 5-7

		6-7 6-7

Sophie van Wede
Vincent Burema			

0-6 7-6 2-6

Nils van Putten

HE6		Darco Cezveciyan		-

Cas Hofstee			1-6 3-6

HD6		

Ed van Empelen		

-

Alexander Dröge		

			Theo Muys			

-

Peter van Gangelen

-

Erik v/d Wiel			3-6 4-6

HE7 17+

Ron van Putten			

3-6 6-2 6-2
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10:00		HD3		Ydo Bruinsma			-

Joeri Paters

				Ruud van Gemert		-

Martijn Splinter

		HE4		Rick Tania			-

Ingmar van Dongen

		DE5		Tessa Hanken			-

Celine Delhez

		DE6		Ilse de Vries			-

Carina Wilhelm

		HD6		Ali Moghaddasian		-

Ed van Empelen

				Leo Nieuwenhuis		-

Theo Muys

		

Mark van Bruxvoort

HD7 17+

Ton vaden Brink		

-

				Leon Corba			-

Andre Gijtenbeek		

11:45		DE3		Charlotte Tönjann		-

Frederiek Boonstra

		GD5		Marleen Blikman		-

Sander Brouwer

				Jeroen Wijker			-

Ellen Does

		

DE7 17+

Celine Morelisse		

-

Marina Zijderveld

		

HE7 17+

Erik van de Wiel 		

-

John Derks

		

DD7 17+

Nicolette van der Heiden

-

Lia Everhardus

				Christine van Loon		-

Gerry van Sleen

13:30		HE3 		Rolf Alblas			-

Rick Tania

		

Marissa Niroj

DE4		

Judith van Fraayenhoven

-

		HE5		Joran Béthe			-

Lars Brakel

		HE6		Cas Hofstee			-

Paul Abrahamse

		GD6		Bart Bloembergen		-

Saskia Klomp

				Jorike Kronenberg		-

Theo Iesberts

		GD7 17+

Valerie Jehee

Sander Eek			-

				Silvia Groen			-

Erik Masteling
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15:15		DD3		Frederiek Boonstra		-

Anouk Leeuwen

				Charlotte Tönjann		-

Annemieke Veenma

		GD3		Dunya Hagebeuk		-

Julien Maugenest

				Yellan Boendermaker		-

Ayla Rebel

		DD4		Giulia van Tiel			-

Anne van Pelt

				Lisa van Tiel			-

Sophie van Wede

		

Maarten Jansen

HD4		

Tim van den Dijssel		

-

				Rick Oostveen			-

Nick Verkerk

		DD5		Nathalie Mulder			-

Marjorie Bakker

				Joyce Westerhuis		-

Marjolie van Essen

		HD5		Vincent Burema 		-

Hans Groen

				Nils van Putten			-

Sjoerd Veenma

