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Finales, mooi weer, pannenkoeken, ballenkinderen, kortom één en al gezelligheid. Wij
zouden het leuk vinden als u
ons komt vergezellen op deze
laatste dag van het ORT 2013.
Als redactie zullen wij vanaf
vandaag weer in onze winterslaap gaan. Bedankt dat jullie
met ruim 1100 mensen per
dag het dagblad hebben gelezen en voor alle reacties! Tot
volgend jaar!

ORTWEET
Ed van Empelen
BAM!!!! Binnen 24 uur zowel uit
de HD en de MD......dus 3 katers
te verwerken!!!!!!
Esmée Alink
Met mijn brakke hoofd zo de
tennisbaan op... Voor mij is het
ORT, na een bye en een walkover, dan ook eindelijk begonnen! #ORT
Aret Aprahamian
Wederom met dank aan de ORT
Commissie hierbij een aantal
uitgelekte beelden van gisteravond #ORT
Styn Mossink:
Wat een geweldig feest gister
op Randenbroek, wat een top
evenement! #ORT
#geweldigfeestopRandenbroek
#helemaalnaardeklote
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NESSUNO LEGGE IL TITOLO!!
Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je
dromen. En daar is ‘t dan. De dag die je wist dat
zou komen is eindelijk hier. Ben je er klaar voor?
Kun je dat ooit echt zijn? De W van Wie Worden
de Winnaars van het ORT 2013?! Vandaag zal menig carriëre doen maken of breken...maar eerst
nog even terug naar de dag van gisteren!
3.58: De lucht in het clubhuis maakt mensen misselijk, de schema’s zijn stuk voor stuk van de muur
getrokken, er liggen meer glazen op de grond in
stukken dan dat er achter bar staan, de oortjes suizen nog na van de beats van Tendance, 50% van de
commissieleden is met de staart tussen de benen
vertrokken, Sam zingt een Iraans liedje en doet er
een speciaal dansje bij waarbij hij sensueel tegen
een bezem schuurt, Stefan ‘Rendemehent’ van
Eijden probeert met z’n Taxi Kobus nog wat klanten
te regelen en Arie Koomans bietst nog een laatste
sigaretje. De feestavond is afgelopen, en het was
zoals een feestavond hoort te zijn. Een dampende
en stampende massa
in een bomvol clubhuis. Wonden worden
gelikt, blauwtjes zijn
opgelopen en groentjes zijn definitief geen
groentje meer.
9.24: één voor één druppelen de commissieleden
het park op. Saluti Pimmie Schijven heeft natuurlijk
al 8 banen gesleept, het clubhuis schoongemaakt,
Diego verschoont, Carlo ‘Tankie’ Schijven naar bed
gebracht, en staat in de houding om 28 eieren te
bakken in elke vorm en smaak die we maar willen.
Allemaal kijken we uit naar de verschijning van onze
toernooivoorzitter. In de afgelopen 12 jaar wist hij
op de zaterdag na de feestavond welgeteld 1 keer
langer dan 1,5 uur op het park aanwezig te zijn.
Meestal verscheen hij nog wel op het park, maar
na een kwartier naar z’n broodje ei te kijken, trok
Passie wit weg en bracht de rest van de dag op de
achterbank van z’n auto door. Zo niet dit jaar, fluitend kwam onze Don met een drafje het park op.
Koptelefoontje in de oortjes, haartjes lekker gewassen, kleertjes netjes gestreken en met een frisse eau
de cologne in het nekkie. Er moet in de nacht van

vrijdag op zaterdag iets met de Don gebeurd zijn, wat
(of wie?) zou zijn toverdrank zijn?!
Een ORT zou geen geslaagd
ORT zijn zonder Ydo ‘Girard
de Mielet van Coehoorn’
Bruinsma en Ruud de la Gemert Engelbert van Bevervoorden. Onze welgestelde vrinden afkomstig van de berg. Ydo mochten we gelukkig
vrijdagavond al verwelkomen. Hij heeft het woord
schuurfeest een heel nieuwe dimensie gegeven. Waar
de Hillbilly’s bij het woord schuurfeest direct schuim
rondom de mond krijgen, keihard beginnen te hakken en de blikken Dunlop Fort al uit de kast trekken,
verstaat Ydo iets heel anders onder deze term. Ydo
denkt bij het word schuren namelijk aan het volgende:
“op het ritme van de muziek kledingstukken tegen
elkaar aanwrijven. Hierbij wordt het tempo in toenemende mate opgeschroefd teneinde brandplekken
te veroorzaken op de broek van de, in veel gevallen
vrouwelijke, mededanser.” En geschuurd heeft onze
Ydo vrijdagavond, alleen was hij even vergeten dat
hij om gister om 10.30 weer moest spelen. En van die
wedstrijd hebben wij als commissie nog steeds kramp
in de kaken van het lachen. Ydo speelde samen met
Johan Oost, en vooral Johan had misschien beter de
laatste 10 biertjes kunnen laten staan. In de HD4 speelden ze tegen Rodi ‘Biologie is Swag‘ Béthe en Joep
‘sunshine’ de Bruin. Het begon al tijdens het inspelen
toen Johan meer bezig was met het binnenhouden
van restjes Mojito dan met de gele objecten die op
hem afkwamen. Vervolgens heeft onze lange darm in 4
games welgeteld geen enkele bal over het net en tussen de lijnen gekregen, sterker nog hij miste de ballen
volledig. Ook Ydo was niet geheel ongeschonden uit
de schuur strijd gekomen en dus pakten Joep en Rody
de overwinning, het werd 6-3 6-4.
Een grotere tegenstelling
zult u op onze banen niet
snel weer zien, David ‘Hakkuhbar’ van Ark tegen FlorisJan Boers. David van Ark is
een soort Gabbersaurus, niet
te ingewikkeld doen, gewoon recht voor z’n raap. Dat
bleek gister eens te meer tijdens de feestavond waar
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Gabber Piet ieder willekeurig meisje aansprak
met de briljante en fijngevoelige openingszin:
“Wil je met me naar bed?!” Of er daadwerkelijk een dame ingegaan is op dit voorstel vertelt het verhaal niet. Aan de overkant van het
net natuurlijk onze Floris-Jan Roderik Diederik
Boers. Floortje is inmiddels volledig gesetteld op ons lieftallige parkje.
Als voorzitter van de Junior Rotary Club heeft hij het plan opgevat om
te gaan investeren in ons park. Hij wil starten met het overkappen van
baan 1 & 2 zodat hij bij regen niet iedere keer moet terugvallen op zijn
chicks. Vervolgens wil hij de keet aanpakken door een klein tijgervelletje op de vloer te leggen, openhaartje in de hoek, klein kroonluchtertje
aan het plafond, hertenkop aan de wand en een dienblad alchoholische
versnaperingen on the side. Oh ja mamsie pamsie Boers zou een inloopkast voor haar Oilily sjaaltjes willen laten inbouwen. FJ kon uiteindelijk de
hakkende Sjonnie tot stilstand brengen, hij won met 2-6 6-3 6-2. Doordat
hij in de volgende ronde een WO kreeg staat Floor vandaag in de finale,
hoesee!
Krakend en piepend rolden er twee mannen van
middelbare leeftijd de entree van ons park op.
Gehuld in vale blauwe truien waar ooit de letters van LTC Soestdijk op hebben gestaan. Het
geloof in een succesvolle carrière is reeds lange
tijd vervlogen. Kinderen die nu eigenlijk worden
gedwongen om datgene te bereiken waar ze zelf niet toe zijn gekomen.
We hebben het hier natuurlijk over Fons Habes en Stef Koppenaal. Ook
dit jaar zijn ze geheel in stijl gedegradeerd, met maar liefst 6 punten
uit de mogelijke 42 waren ze eigenlijk al na speeldag 2 kansloos. Iedere
game werd vervolgens gevierd alsof de Champions League werd gewonnen. En ‘s avonds werd er onder het genot van een advocaatje met een
beetje slagroom nagebabbeld en verlieten de laatste spelers het clubhuis niet voor 20.15 uur, echt een gekkenhuis dus! Gisteren mocht dit
duo optreden in de HD5, maar waarschijnlijk waren ze al toe aan hun middagdutje want Hardeman / Westbroek waren met twee keer 6-4 te sterk.
En toen was het tijd voor de grootste maffioso
van het Notte Di Festa vrijdagavond, Aret Aprahamian. In de HE7 was zijn tegenstander niemand minder dan Berend ‘Geen Wittuh, maar
WITTUHS!’ Witte, vader van clubicoon Berry
Witte. Aret deed jaren geleden nog mee in de HE4. Nadat hij zich als
coach aan SO Soest F35 tot en met A16 had verbonden, zijn de rackets
opgeborgen en een aantal jaren niet aangeraakt. Daardoor is The Armenian Hairy Dream “afgezakt” naar categorie 7. Aret, vrijdagavond nog
zonnebrilletje op het geschoren koppie, klappertjespistool in het handje
en kostuum om de schouders probeert weer terug naar de top te keren.
Berend wist de wittuh lijnen niet te vinden op de baan, Aret daarentegen
wist weer een klapper te maken en is op weg naar goud! Het werd 6-2
6-bam in het voordeel van Aretje.
We eindigen dit dagblad met Sophie ‘tjoffie’ van Wede.
Zij moest aantreden tegen Yentl ‘Hak’horst. Op Campo
Centrale stond zij naast haar pappie Bertje van Wede op
de baan, wat zorgde voor de nodige druk. Sophie, met
de looks van Aleksandr Dolgopolov begon als een trein
aan de wedstrijd. De eerste set ging in een recordtempo
van 14 minuten met 6-tik naar onze Tjoff. In de tweede
set deed Yent’aa’l er alles aan om het tennis op hoogwater sjoelen te
laten lijken: maanballen, slices, vertragen, tegenstander gek maken en
schuiven als een malle. De wedstrijd werd beslist met een spetterende
tiebreak, Tjoffie won met 6-1 4-6 7-6.

O M E RTA
#OpWegNaarGoud #Ziningoud
Vandaag is het dan zo ver, de laatste dag van de week, oftewel 27 zinderende finales op het programma. Een week lang gestreden hebben
de ruim 300 deelnemers, twee hebben alle afleveringen van #waytothefinal weten te voltooien. Rode oogjes, haartjes in de war, luchtje uit de
poriën, zonnebril protected, het is de classic finaledag.
De nieuwe trend #OpWegNaarGoud is overal toepasbaar, tijdens de
Olympische spelen, tijdens je werk, tijdens school, tijdens videospelletjes, tijdens het eten (Goud Op Je Bord), tijdens social media en dus
ook tijdens Tennis.
OpWegNaarGoud, ik gebruik het levensmotto sinds een jaar. Heb er
helaas nog geen succes mee gehaald, maar misschien komt dat nog.
De finalisten hebben zich weten te vechten door windkrachtje 9, hagelstormen, alcoholische versnaperingen, cocktailrammers van Tanky
& Lingo, Italiaanse maffiapraktijken, Smashcourt en Hamburgers van
Jerry.
Vandaag de finale, een wedstrijd op zich, één tegen één, de bal is nog
steeds rond, het gaat nog steeds om twee gewonnen sets, nog steeds
een tiebreak bij 6-6 en nog steeds is een bal op de lijn in! Helaas kan
er maar één er met het goud er vandoor gaan en de ORT geschiedenis
ingaan als Al Capone, #ziningoud
Ik wens jullie vandaag veel succes en onthoud het motto: #OpWegNaarGoud

W I S T U D A T. . . . .
* Dommie van Barneveld zo’n honger had nadat hij als uitsmijter had
opgetreden bij de feestavond dat hij naar de McDonald’s is gegaan.
De schade: 2 Big Mac’s, 3 Quarterpounders, 15 Hamburgers, 2 Small
Wraps, 2 Chili Chicken en 34 kipnugget’s, en dit was pas het voorgerecht...
* Het te hopen is dat Dommie na dit voorgerecht vol zat, anders vrezen
we voor het leven van z’n mede uitsmijter Sander ‘Tastoe’ Evers...
* Jesse ‘Sjonnie Sjembek’ van Keken gisteren een waar Hangover momentje beleefde. Bij het bekijken van de foto’s op zijn telefoon snapte
hij ineens dat hij ‘s ochtends wakker werd met een haarbal in zijn mond,
een gouden voortand, rood haar, en een statusupdate op z’n Facebookpagina: “Heeft een relatie met Gerry Sleen”...
* Emiel ‘Driesje Mertens’ Koelewijn wel een heel bijzondere aanhang
heeft. Zijn supportersschare komt met hele picknickmanden vol naar
ons park. Blikjes energy drink, rijstewafels, natte tosti’s, dat soort werk...
* Joran ‘Swag’ Béthe vannacht heeft gedroomd over
Martijn ‘Baghdatis’ Essaijan...
* Die droom geen droom bleek te zijn, maar keiharde
realiteit...zie de foto!
* Jordy ‘4-3-3 met operationele zone’ Blankers na zaterdagochtend 01.00 uur niet meer gezien is. Mocht
er iemand zin hebben om hem te gaan zoeken dan
graag, wij hebben er de kracht niet meer voor!
* Aret ‘F35-A16’ Aprahamian tijdens de feestavond steeds last had van
zijn blaffer die tegen z’n andere blaffer aan kwam...
* Onze fysio Rutger de Zoete vandaag tussen 13 - 17 helemaal tot uw
beschikking staat!
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INGEZONDEN BRIEF
In november 2012 zijn we begonnen met de sollicitatie procedure
voor de voorzitter van de ORT Fanclub. We zochten iemand met
de volgende competenties: zelfherstellend vermogen, kindvriendelijk, gepassioneerd, licht ontvlambaar, evenwichtig, accuratesse,
analytisch vermogen, interpersoonlijke sensitiviteit, consciëntieuze
houding en milieubewustzijn. Uit een groep van 452 inschrijvingen
sprong er één man met kop en schouders bovenuit, Maikel Smit. En
zoals een waar voorzitter betaamd volgt hier een bijdrage aan het
dagblad.
Beste ORT-fans,
Het ORT nadert alweer haar einde en dit betekent dat we allemaal weer in
een groot zwart gat terecht zullen komen. Ik heb vernomen dat het niet de
bedoeling is dat er vanaf januari 2014 alweer mensen met slaapzakken zich melden bij het park van LTV Randenbroek
om op tijd te zijn voor de inschrijving
van het ORT 2014. Om het afkickproces
in goede banen te leiden is er dan ook
een fanclub opgericht voor het ORT. Als
oprichter/voorzitter van deze club heb
ik het deze week al erg druk gehad met
het regelen van allerlei activiteiten gedurende het komende jaar. Tijdens het
misdadige Notte Di Festa is mij gevraagd om alvast een tipje van de sluier
te onthullen en uiteraard ben ik de beroerdste niet. Hieronder zal ik alvast
een aantal plannen toelichten.
In het dagblad heeft u al kunnen lezen dat in augustus de eerste landelijke
ORT-fantour van start zal gaan. Aangezien ik niet graag alleen op tour ga
heb ik Ana (Ivanović) gevraagd of zij mij wilde vergezellen. Gelukkig stond
zij daar niet onwelwillend tegenover, maar had zij wel één voorwaarde.
Zonder twijfelen gooide ik er een “Ja, ik wil” uit, maar ik bleek helaas toch
iets te gretig. Ze wilde graag een keertje dubbelen en dat snap ik ook wel:
zoiets moet groeien en moet je aan bouwen. Om aan deze voorwaarde te
voldoen zoeken wij alleen nog twee tegenstanders, liefhebbers kunnen
zich melden! Voor onze tour hebben wij overigens een prachtige, kleurrijke en niet te missen tweepersoonsbus met uitschuifbare cocktailbar geregeld en voor onze dag in Hoogland uiteraard een geweldige huifkar. U
begrijpt dat wij graag in stijl komen.
Voor de fashion-fetishists hebben wij al plannen klaarliggen voor een complete ORT-kledinglijn. We hebben de beste ontwerpers geregeld en ik kan
u verzekeren dat het een succes wordt. Over een jaar kunt u merken als
Björn Borg alleen nog maar vinden tijdens de Plundra bij Ikea. Waarschijnlijk ergens in een kartonnen doos tussen de Magnus kasten en Andreas
bureaustoelen. Naast de kledinglijn willen wij ook fanartikelen gaan uitbrengen. Wij zaten onder andere te denken aan een ORT-kwartetspel met
de afbeeldingen van alle ORT-commissieleden. Ook dit moet fantastisch
gaan lopen. In de avonden zal dit spel in Nederlandse huizen flink gespeeld gaan worden. Bioscopen zullen gaan sluiten, tv-programma’s zullen door gebrek aan kijkers gecancelled worden, mensen zullen hun baan
opzeggen om professioneel ORT-kwartetter te worden en wat ons betreft
wordt dit één van de nieuwe onderdelen van de aankomende Olympische
Spelen.
Volgend jaar willen wij het eerste ORT-fanlied gaan uitbrengen. Na de verspreiding van dit gerucht zijn een hoop artiesten al in de studio gekropen

en hebben wij al enkele demo’s binnen. Het gaat bijvoorbeeld om Imca
Marina’s “ORT, OOOOORRRRRRTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEE”,
Jantje Smit’s “ORT, je bent de liefste en leukste van de hele wereld”
en de knaller van FeestDJRuud “Gas op het ORT”. Gezien de vele aanmeldingen zitten we te denken aan het opzetten van een wedstrijd in
de stijl van de Voice of ORT. We zijn al in onderhandeling met RTL over
de uitzendrechten.
Ook op het facilitaire niveau zijn er plannen. Het park van LTV Randenbroek is al enorm gezellig en wordt elk jaar tijdens het ORT toppie aangekleed, maar wij hebben gezien dat er op het dak van het clubhuis nog
een plekkie is voor een ware supportershome. Een soort skybox voor
ORT-fans met uitzicht over de banen, bitterballen en vocht, kaviaar en
champagne voor onze Soester leden, meet en greets met ORT-commissieleden en deelnemers, verzin het maar. De ontspoorden kunnen aan
het eind van de avond gebruik maken van onze ORT-tourbus, welke wij
als taxi zullen inzetten. Onze chauffeur Michael Schumacher brengt u na
een gezellig avondje graag weer veilig thuis.
Verder zitten wij te denken aan een maandelijks ORT-magazine, een
voortoernooi (zoals Queens dat voor Wimbledon is), de inzet van een
reclamevliegtuig, een ORT-museum inclusief wall of fame and shame en
het vervangen van de VVV-kantoren in Nederland door ORT-kantoren.
U ziet het al: the sky is the limit. Tijdens deze week hebben wij namelijk,
in de stijl van het thema, een flink budget kunnen regelen. Naast een
creatieve boekhouder zoeken wij, om alles van de grond te krijgen, ook
nog een aantal commissieleden voor de fanclub. Gegadigden kunnen
zich melden bij de ORT-fanclubstand. Deze is tijdens de finaledag te
vinden bij de ingang van het park.
Geniet van de finaledag, meld u aan als lid van de fanclub, houd de data
van de fanclubactiviteiten in de gaten en kom volgend jaar absoluut
weer terug!
Ciao en arriverderci,
Maikel Smit
Voorzitter ORT-fanclub

GRAZ IE C H ANTAL
Na 8 jaar zal onze Chantie stoppen met het ORT. In die jaren
heeft ze zich samen met haar maatje Bianc met ziel en zaligheid
ingezet voor de planning. Maar ook in de voorbereiding van ons
toernooi speelde ze een belangrijke rol. Ieder thema van de afgelopen jaren is volledig uitgewerkt door Chantie
Naast haar kennis en creativiteit, zullen we vooral de persoon
Chantie gaan missen. Dat zij een speciale rol in deze commissie heeft bleek
ook wel tijdens de feestavond. In een
ultieme group hug om Chantie heen
werd er luidkeels meegezongen met
Beauty & The Brains.
Chantie, bedankt voor al die top jaren!
We hopen dat we in de toekomst toch
nog wel een klein beetje van je hulp
gebruik mogen maken!

