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Vooral de ronde van 21.00
uur doet bij menig tennisliefhebber het water in de mond
lopen. Dennis Kockx, Tankie
Schijven, Siempie Burema,
Ties Buur, Joël van Ark en
WITTUH.
Maar ook good old Armenian
Dream Arret tegen voorzitter
van de Fanclub Maikel Smit
staat op het programma!!

ORTWEET
Ed van Empelen:
Omw to Rbroek; kwartfinale Mix
met Patruschka Wolfsen-Cozijnsen....... BAM???? #ORT
Erik Masteling:
Proficiat ORT !!!! Het is weer
een geweldige week. #ORT
Olaf Kuyper:
Vrouwtje is onderweg om de
boel onveilig te maken. Beste
barman/-vrouw: 1 of 2 drankjes
is genoeg.... #ORT
Lars Schoordijk:
3 uur maanballen, slices, hekhands, mislukte smashes later
hebben Ed van Empelen &
Patruschka Wolfsen-Cozijnsen
de partij in de DD8 gewonnen,
wat een kampioenen! #ORT
Vito Vrugteveen:
Hoi, mijn rechterbiceps is echt
zo groot! #ORT
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T U A M A M M A S U U N A Z AT T E R A ! !
GRATIEZ is een toverwoord voor de bezoekers
van het ORT, bommetjevol was het gisteren in het
clubhuis tijdens de Italiaanse avond. Christel & O
Sole Mio bedankt toppers!
In de ronde van 15:00 stond
er gelijk een damesdubbel 3
op het programma. K2, Kim
& Kim komen deze week speciaal uit Amerika om aan het
ORT deel te nemen. Aan de
overkant stonden Laura ‘Ik ben lauw weet je’ Sterkman en Yentl ‘Hak’horst. K2, spelend in de meest
bijzondere Amerikaanse opstellingen, gekleed in
roze Beverly Hills pakjes, waren de favoriet in dit onderonsje. Maar ‘lekker Lau’ra Sterkman is net terug
van een Portugese trainingsweek en was on fire. De
bijzondere Amerikaanse opstellingen brachten niet
het gewenste effect, het werd 6-2 6-1 voor Volleykoningin Yentl & Baseline tijger Lekker Lauw.
En toen was het tijd voor
de eerste partij in de DE2.
De damesenkel 2, bestaande uit een poule van
drie dames staat ieder jaar
garant voor spektakel. De
eerste partij ging tussen Elleke ‘Jordy Blankers wil
je me alsjeblieft coachen‘ Brölman en Rhonda ‘Amstel’ Bright de Lang. Rhonda wordt als een van de
grootste talenten van Nederland gezien, heeft wel
wat weg van Lauren Stephens en Serena Williams en
timmert de laatste jaren behoorlijk aan de weg. Dit
jonge supertalent bezit momenteel de 39e positie op
de nationale ranglijst t/m 16 jaar, krijgt masterclasses
van niemand minder dan Robin ‘doe dat geluid uit!’
Haase en Edward van Cuilenborg is bezig met het
schrijven van een boek over de aankomende carriere
van Rhonda. We zijn blij dat we deze aanstaande topper mogen begroeten op het ORT! Elleke Brölman is
meervoudig winnares van het ORT, uitkomend voor
het eerste team van Soestdijk, eindjaarsrating in 2012
van 1.5, die zit op tennis dus! Maar er is maar één
toernooi in het jaar dat ze ten koste van alles wil winnen, het ORT. En dus heeft ze dit jaar zelf een coach
meegenomen, in de persoon van niemand minder
dan Jordy Blankers. Jordy had de hele wedstrijd

geanalyseerd en na afloop
was dit het resultaat van zijn
analyse. Kortom 4-3-3, ruit
op het middenveld, opkomende backs, operationele
zone aan de rechterbuitenkant, met pressing en overal
man tegen man. En het bleek dat Jordy intelligenter is
naast de baan dan op de baan want hij coachte Elleke
op briljante wijze naar een 6-4 6-BAM overwinning.
Om 19.30 uur was het Bloemies tijd, de twee adonissen
Hartus en Bloemie hebben vroeger bij iedere kroeg in
Amersfoort het licht uit gedaan, hebben menig vader
van mooie dochters slapeloze nachten bezorgd, maar
zijn tegenwoordig de meest brave burgers van Amersfoort en omstreken. Ze speelden tegen Marcel ‘oh my
goodness’ Griffioen en zijn knaapje Sander van den
Berg. Marcel heeft er 10 jaar lang alles aan gedaan om
gravel banen te behouden en sinds gisteren weten we
waarom. Deze oud “presidente” is met zijn geliefde
gravel als Donald & Duck, als Samson & Gert, als Rianne Krechting & Jari Litmanen, als Wijnand Bakker &
meneer de Haas, als David Romeyn & Rick Hermans
en als Ruud & Ydo, onlosmakelijk verbonden dus. Het
werd 6-bam 6-bam voor de Bloemies. Na afloop heeft
Marcel 3,5 uur geklaagd over zijn
loting, de planning, de banen,
maar vooral over zijn partner.
Sander was namelijk tussendoor 6
geworden in zijn dubbel, dat doe
je toch niet!
Om 19.45 mocht Jeroen Ephraim spelen op het park
waar hij inmiddels onderdeel van het meubilair is geworden. Deze ongelikte washand heeft zich in zeer
korte tijd opgewerkt tot meest opvallende Randenbroeker, bij intimi staat hij inmiddels bekend als The
Voice of Randenbroek. Opgegroeid in de ghetto van
Klazienaveen heeft hij zich van kleins af aan moeten
bewijzen. Bij het spelletje ‘Wie heeft de langste’ stond
hij altijd helemaal vooraan. En inmiddels is Jeroen uitgegroeid tot
de allergrootste praatjesmaker van
Randenbroek. Het spreekwoord
been there, done that is op z’n
lijf geschreven. Verzin maar iets
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en hij heeft het al minstens 3 keer gedaan. Oost-Duits Haringhappen,
kruipend de Kilimanjaro op in 24 minuten, zonder bandjes de Niagara
Falls af, wereldkampioen Hunebed werpen, allemaal piece of cake voor
Jeroen. Onze Jeroen zou ook wel even een hoofdsponsor regelen, geen
probleem. Of wij ons als toernooi te groot vonden voor een sponsor
als Adidas of Google, dat soort werk. U raadt de afloop van Jeroen’s
speurtocht al...we wachten nog steeds op een hoofdsponsor...Kijkend
naar het Linked-In profiel van Ephraïm zou het regelen van zo’n sponsor toch kinderspel moeten zijn. Hij dicht zichzelf namelijk de volgende vaardigheden toe: New Business Development, Engineering, Sales
Management, Dutch, Account Management, Sustainability, B2B, Energy
Efficiency, Renewable Energy, Business Strategy, Arabic, Pushups, Aerobics, Pole Dancing, Striptease, Brazilian Wax, wat kan hij eigenlijk niet?!
Tennis staat niet bij zijn vaardigheden, maar wat ons betreft moet dit
er zo spoedig mogelijk bij, want wat kan deze wonderboy knallen zeg.
Hij speelde gisteren in de Gemengd Dubbel 7 met Gerry ‘een dag niet
getennist is een dag niet geleefd’ Sleen tegen Robin van der Walt &
Pieter de Ridder. Robin is een mooie jonge blonde dame en tja daar is
ons Jeroentje gevoelig voor. Als een chimpansee op een apenrots kwamen er een paar stoere kreten voorbij tijdens
de kennismaking. Hij wenste zijn mannelijke tegenstander veel kijkplezier tijdens de wedstrijd,
“zelf vermaak ik me in ieder geval wel”, zo riep
onze snoepert. Gerry en Jeroen wonnen deze
aflevering met 6-2 6-3 en gaan dus door in de
GD7, dames u bent gewaarschuwd!

W I S T U D A T. . . . .

*
Wij naarstig op zoek zijn naar de eigenaar
van deze Opel Corsa. Het was gisteravond
behoorlijk fris op het terras maar het duo
in deze Opel wist de temperatuur tot een
hoogtepunt te stuwen. Mocht u meer informatie hebben dan horen wij dat natuurlijk graag...
* Pa Wittuh gisteren bij binnenkomst met Junior Witte zwaar teleurgesteld
was. Hij eist namelijk vanaf heden dat het WITTUH’S is in plaats van WITTUH als zoonlief en vaderlief verschijnen. Sorry meneer WITTUH, vanaf nu
is het WITTUH’S!
* Vito zijn charmes gister uitprobeerde op Kim de Groot. “Heeuh Kim wat
ga je eigenlijk studeren?” “Econometie, Vito” “Huh, Economie 3 wat is
dat voor rare studie joh?!” Lekker Vit, gaat vast een groot succes worden!
* Wist je dat Jolanda ‘Oma’ Schijven vandaag tijdens de bardienst stiekem
een liedje zat te zingen. “Dus heb ik worstjes op mijn borstjes, Preitjes op
mijn dijtjes, Karbonades en salades op mijn bil. Ja, worstjes op mijn borstjes, Bietjes op mijn knietjes en op mijn hoofd een haantje uit de grill’’, hoe
ouder hoe gekker toch Jo’tje?!
* Jeroen Ephraim wel een heel bijzondere manier heeft om z’n dubbelmaatje Gerry Sleen te motiveren. Onze hansom boy is zo onder de indruk
van de schoonheid van zijn diva dat hij zelfs vroeg of het licht niet uit kon
tijdens de wedstrijd...
* We gisteren door een oplettende lezer werden geattendeerd op een
foto uit een ver verleden. We hadden als redactie al onze bedenkingen
bij de ware afkomst van Tonie vd Kieft & Rudie Schoordijk, maar sinds
gisteren weten we het zeker.
Matties waren het van Völler,
Effenberg, Sammer en Matthäus. Samen gingen ze naar
Bierfesten, zongen uit volle
borst het volkslied mee en
luisteren het liefst de hele dag
naar Rudi Carrell. Zie hier het
levende bewijs!!

O M E RTA

Vandaag geen column, maar
een interview met een opmerkelijk persoon. Toen ik met
deze jongeman in gesprek
ging wist ik het al, dit is een
Maffioso, een jongen van de
straat wonend op een boerderij.
Naam: Nique van Ark, ook wel de beer van de Hillbillies.
Woonplaats: Dat dorp waar de Hillbillies wonen en per ongeluk grenst
aan Amersfoort, iets met de naam Hoogland.
Speelsterkte: Op het spul waar de koeien grazen ben ik drietje, op de
andere baansoorten kan je mij de speelsterkte 5-6 geven.
Lievelingsdier: Ik heb thuis naast mijn broer David nog een Hond. Zijn
naam is Boni, niet de spits van Vitesse maar hij scoort er wel op los, een
echte tijger. Naast een hond heb ik nog zeven kippen, vier bizons, drie
varkens en een wandelende tak.
Waarom tennis: Mijn eerste balcontact was op 5 jarige leeftijd. Ik ben
besmet door mijn twee tennissende broers, Joel en David. Het is een
gezellige sport, beetje bier zuipen, fazanten jagen na de wedstrijd,
shaggie draaien en gewoon keihard laag gaan weet je.
Ergste maffiastreek: pfoe, mijn geheimhoudingsplicht met de politie
is net voorbij, dus ik kan er wel wat over vertellen. Winkeldiefstal is mijn
favoriet, vooral bij de Boni in Hoogland laat ik wekelijks mijn bedekte
gezicht zien. Andere supermarkten waar ik mijn handtekening heb gezet zijn Aldi en de Albert Heijn. Verder hoorde ik een paar jaar geleden
bij de kauwgomballenbende, met mijn boerenvrienden trapte ik autospiegels van auto’s af, gewoon omdat het leuk is, echt stuklachen
ouwe! Thuis hou ik vaak bitchfights met mijn broers Joël en David, met
hooivork en traktorbanden, alles is toegestaan!
Leukste ORT herinnering: Ik heb vorig jaar de singel in de 6 gewonnen, heb gelijk van het prijzengeld nieuwe rackets gekocht. Ik gooi er
gemiddeld twee per wedstrijd stuk. Dit toernooi dubbel ik met mijn
nieuwe bilmattie Erik ‘Emiel’ van de Wiel, we hebben elkaar leren kennen op het toernooi van Vathorst, zijn de laatste tijd echt naar elkaar
toe gegroeid man, zien elkaar nu drie keer per week, denk dat het wel
wat wordt!
Op de feestavond kom ik weer mijn maffiastreken showen, bier zuipen
en gewoon laag gaan weet je, lauwtjes.
Nique van Ark speelde gister na het interview zijn wedstrijd, verloor
kansloos en kreeg het voor elkaar om op matchpoint zijn racket in 14
stukken te breken.

