
Jaja, de laatste zondag van het ORT. Dat be-
tekent de finales. 8 dagen lang hebben de 
deelnemers gestreden voor deze dag, de 
ultieme finale. De druk zit erop, verliezen 
wordt niet geaccepteerd, bijten is toege-
staan en wij gaan voor jullie JUICHEN!

Gisteren was het een hele taaie dag voor de 
commissie. ‘s ochtends om 09:00 waren we 
aanwezig. De lucht in het clubhuis had wat weg 
van de winderige flatulentie van Ruud ‘Fruitjoy’ 
de la Gemert Engelbert van Bevervoorden, 
de  getrimde baardharen van Ydo ‘Girard de 
Mielet van Coehoorn’ Bruinsma hingen aan de 
muur en kapotte bierpullen lagen op de grond.

Al 7 dagen loopt 
deze jonge knul al 
op zijn lip te bijten, 
hij kon niet meer 
slapen, er kwam 
geen tweet meer 
uit zijn vingers. En dat alles omdat hij gisteren 
zijn rentree maakte op het tenniscourt na een 
afwezigheid van 2 jaar. We hebben het hier 
over Lars ‘larsieboy’ Vrugteveen, de zoon van 

Ronald (oh nee, ik bedoel Hans). Twee jaar ge-
leden heeft hij besloten om zich te focussen op 
het voetbal bij VV Hoogland. Inmiddels  is Lars 
aanvoeder van de B1, maar dat kon hem niet 

weerlaten om terug 
te keren in de wonde-
re wereld van tennis. 

Het ORT was natuur-
lijk het podium voor 
je comeback, dat 

deed hij met zijn grote nicht en toevertrouw: 
Dagmar ‘CEO ORJT’ van Putten. Lars heeft de 
laatste weken iedereen laten weten dat hij met 
twee vingers in zijn neus, met een racket zon-
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De hele dag finales, ballen-
kinderen, pannenkoeken van 
de Gloeiende Gerrit en tot 
slot, Nederland-Mexico op 
een groot scherm.

De redactie van het dagblad 
zal vanaf morgen weer het 
graf inkruipen. Het dagblad 
krijgt steeds meer trouwe 
volgers in Amersfoort en om-
streken.Wij zijn trots met de 
700 unieke lezers per dag. 

Mark Buitenkamp
Gisteren mijn verjaardag gevierd 
op het #ORT. Het was awake-
nings! Thanks to everyone who 
is making this happen. My dream 
comes true. #hardwell

Auke Veenstra wedstrijdanalist
Gemaakte wedstrijdanalyse van 
tegenstander Simon Burema 
heeft helaas geresulteerd in een 
6-2 6-1 nederlaag. Simon heeft 
besloten de samenwerking met 
mij te stoppen. #belachelijk

Twitter en Facebook mee tijdens 
het toernooi met #ORT2014.  
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der bespanning en op zijn blote voeten het 
toernooi ging winnen. De verwachtingen wa-
ren dus hoog gespannen, maar maakte Lars 
zijn grote mond ook waar?

In de wedstrijd leek Larsieboy last van de ze-
nuwen te hebben. Hij speelt als laatste man 
in het voetbal en mag van zijn trainer niet de 
middenlijn over. Op de tennisbaan schrok hij 
zo erg van de lijnen dat hij maar mooi op zijn 
plaats bleef staan. Hij werd op zijn plaats ge-
zet en maakte zijn grote mond dan ook niet 
waar, Theo Iesberts (oud VVZA’er) en Saskia 
Klomp waren met 6-2 6-3 te sterk en spelen 
vandaag de finale. Zijn grote mond liet hij in 
de wedstrijd wel even blijken. Bij een ver-

keerd gegeven uitbal kwam de voetballer in 
Larsieboy naar boven, hij koos voor een op-
stootje in plaats van de oplossing.

JAJA, we lijken een nieuwe Tiran te heb-
ben. Nadat Rick Tirania sinds 2 jaar voor de 
grote weg omhoog heeft gekozen lijken we 
een nieuw mentale gek te hebben. Mattheo 
‘Mental Theo’ Knoop is de naam, een Drent-
sche patrijshond uit Meppel. Hoe hij bij dit 
toernooi gekomen is? Hij wou een leuk toer-
nooi spelen ergens anders in Nederland dan 
onder een hunebed, tjaa dan is er maar één 
optie, het ORT! Elke keer 194 km rijden voor 
een potje ongeneerd ballen, respect! Men-
tal Theo legt zijn tegenstanders in de knoop, 
mekkert als een gillende keukenmeid,  zet 
bordje voor bordje (alleen als hij zelf de 
game pakt) en maakt Zuid-Amerikaanse 
gebaartjes. Het standaard handdoek in het 
hek, dan wordt je tegenstander gek principe 
is ook in Drenthe doorgekomen. De ‘bordje 
voor bordje mentalogie’ heeft hij geleerd tij-
dens een training onder een hunebed. 

Hij moest gisteren twee wedstrijden spe-
len. Erik Gorris was de tegenstander in de 

HE2, ook een mentale kikker. Mental Theo 
kraakte hem vanaf het eerste punt en won 
met 7-6 6-2. Erik Gorris was na de wedstrijd 
de drifitge kikker en ging even een rondje 
Schothorst rennen om af te koelen. Lekker 
de wind door je haren, niks mee ouwe reus. 
Vooral het kreunen en bleren van Mental 
Theo bleef lang in het hoofd rondsuizen. 

Een halfuur later stond het volgende slacht-

offer op het menu. Simon ‘Barfkoning’ Bu-
rema werd met 6-2 6-1 aan het vinkentouw 
geregen. Vandaag speelt Mental Theo zo-
wel de finale in de herenenkel 2 als in de 
herenenkel 3. 
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Feestavond remember
Fingera feiten

Wat was het mooi vrijdagavond. Verhalen komen terug in het geheu-
gen, langzaam wordt alles duidelijk. Hieronder een aantal happe-
nings met de hoofdpersonen.

Nique van Ark
Daar was die dan, de kleinste telg in de van Ark familie. Als een kit-
tige kat, een loopse hond een dekkend paard ging die tekeer op de 
dansvloer. Zijn broer David had aan het begin van de avond het vol-
gende ingefluisterd: ‘Nique, pak 
iedereen die je pakken kan’. En zo 
geschiedde, Nique heeft werke-
lijk waar elke doelgroep bereikt 
tijdens de feestavond. Elke vrouw 
moest uitkijken voor zijn schuurpa-
rades en zijn onverwachte vegen. 
Omstreeks 00:54 uur trok hij ook 
nog zijn shirt aan flarden om zijn goddelijk lichaam te showen. Esmee 
Alink smolt er gelijk in weg met een potje tongworstelen tot gevolg. 

Vincent ‘Dexter’ Burema & Anne van Pelt
Het gevaarlijkste stel van Randenbroek was op de feestavond aan-
wezig. Alleen partner in crime Simon B. merkte op dat zij omstreeks 
22:36 de Dansplatze verlieten. Wat gingen zijn doen? Was dexter 
soms bloeddorstig?

ORT Commissie
Het lijkt een traditie te worden, op de feestavond de shirts kapot 
scheuren van je mede commissieleden. Het wat TOP met Tee,  
oo, peee.

*  Er een nieuwe manier van Cup-
a-soup eten/drinken is. De heer 
Ron Birza is de uitvinder. Je 
maakt het zakje open, gooit het 
met een noodvaart achter in je 
keel. Vervolgens neem je 4 slok-
ken bier en je zit vol. Helemaal 
TOP! 

*  Stefan ‘Kobus’ van Eijden van-
daag de scheidsrechter is in de 
finale van de herenenkel 2. De 
commercieel manager van Tec-
nifibre heeft een lekker stem-
metje, heeft dus niet de micro-
foon met het geluid  van een 
Canadese gans nodig. De vraag 
is wel of hij in de scheidsrechter-
stoel past? 

*  Sam Yeganeh zijn consultancy  
smartgridtechnology diensten 
heeft aangeboden om scheids-
rechter te zijn in de finale van de 
damesenkel 2. Zal hij de kennis 
van het spelletje nog beheersen 
na een afwezigheid van 3 jaar? 
Zelf verwacht hij een high per-
formance kunstje neer te zetten. 
De statistieken van de finalisten 
heeft hij inmiddels uitgezocht, 
vandaag treft u hem als referee.

*  De stem van Erik Gorris wel iets 
magisch heeft. Zijn stem lijkt na-
melijk op die van Hans Kazan. 
Tijdens zijn partij tegen Mental 
Theo toverde hij wereldballen 
uit de hoge hoed en er raakten 
3 ballen zoek op magische wijze.

*  Charlotte Tönjann schijnt een 
nieuwe toyboy ontmoet te heb-
ben. De liefde is ontstaan op 
Randenbroek, beetje snapchat-
ten, biertjes atten, wijntjes gooi-
en. Het is iemand van de gang-
bang uit Almere. Muziekwijkje, 
haven of buiten. Ieder geval een 
bende van ellende! Op de voor-
pagina ziet u de instagram mes-
sage/snapchat van deze pop-
groep. Jort Kelder/Mark Rutte 
mag natuurlijk niet ontbreken. 
Bendenamen van deze crimine-
len zijn: Vleesfeest, Pinda, Epke, 
Dido, Pelle en Towerbridge (hoi 
moeder van Charlotte).

*  Wij als commissie iedereen 
willen bedanken voor de fan-
tastische week! Mooi weer, 
gezelligheid, topwedstrijden, 
een sfeervol park en geweldige 
deelnemers.

WIST U DAT...



ORT Fanclub een succes
ORT-Fanclub Voorzitter Maikel Smit

Eerder deze week is het al aangekondigd, maar ook dit jaar mag ik, als 
voorzitter van de enorm fanatieke ORT fanclub, een bijdrage leveren 
aan één van de meest literair hoogwaardige nieuwsbladen van Ne-
derland: het ORT-dagblad. Ik zal u meenemen in het wel en wee van 
de ORT fanclub tijdens het afgelopen jaar en in een stukje toekomst.

Zoals u wellicht heeft gemerkt heeft de ORT Fanclub een zeer succes-
vol jaar achter de rug. Een jaar geleden zijn bij de oprichting een aan-
tal ambitieuze plannen en doelstellingen toegelicht en de meesten 
zijn ook daadwerkelijk gerealiseerd. Allereerst is het aantal leden ex-
plosief gestegen; zelfs dusdanig explosief dat de club op zoek is naar 
een nieuw en groter supportershome. Het liefst één met uitschuifbaar 
dak in verband met de verschillende seizoenen in ons land. Het sup-
portershome dient wel iets groter te zijn dan de Amsterdam Arena in 
verband met ons ledenaantal. Mocht u tips hebben voor locaties, dan 
houden wij ons aanbevolen.

Een aantal activiteiten hebben zeer goed uitgepakt. De ORT-fantour 
was één groot succes. Vele plaatsen met enthousiastelingen hebben 
wij aangedaan. Helaas konden wij met onze ORT-fanclubmobiel niet 
in Highland aanwezig zijn. Na lang zoeken, de Tom Tom kent geen 
Hoogland, bleek de enige toegangsweg onbegaanbaar wegens over-
hangend struikgewas. Komend jaar hopen wij onze fans aldaar wel te 
kunnen verblijden met onze aanwezigheid.

Ook qua muziek is het een voorspoedig jaar geweest. Enkele fanclu-
bliedjes hebben de nummer 1 positie in de ranglijsten bereikt. Helaas 
heeft dit ook negatieve gevolgen gehad. Daar wij met onze Neder-
landstalige liedjes de Volendammer muzikanten compleet buitenspel 
hebben gezet, heeft de gemeente Volendam aangifte gedaan tegen 
onze organisatie. Er zijn in Volendam blijkbaar financiële problemen 
ontstaan nu één van de twee exportproducten weggevallen is. Hoe 
dan ook, door ons succes is één van onze liedjes in de race om het 
nieuwe volkslied van Nederland te worden en hebben wij een 5-daags 
concert in de planning staan: ORT in rosso. Meer info volgt uiteraard!

Naast de muziek heeft ook onze merchandising grote stappen ge-
maakt. Het viel mij dit jaar al op tijdens het ORT: de ORT-kledinglijn 
is overal vertegenwoordigd. Sinds de lancering is de Nederlandse 
consument niet te houden. Een volkomen logische trend als u het mij 
vraagt. Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat ORT-kleding 
uw kansen op de liefdesmarkt enorm vergroot. Diverse dating-instel-
lingen hebben ons al benaderd voor een eventuele samenwerking.
Mocht u toch andere tenniskleding zoeken, verwijzen wij u naar een 
bepaald gebied in Beverwijk. Voor volgend jaar zitten wij overigens 
ook aan een spaarsysteem te denken bij één van de grote supermark-
ten. De WK-acties van dit jaar blijken wat minder succesvol te zijn, dus 
kwam deze supermarkt bij ons uit. Wij zijn allereerst in onderhande-
ling over de portretrechten van de ORT-commissieleden. De verdere 
invulling volgt nog.

Een druk jaar dus en gelukkig maar, want zo lijkt het maanden, weken 
en dagen aftellen voor de volgende editie van het ORT iets sneller 
te gaan. Onze leden waren in ieder geval helemaal klaar voor de 33e 
editie en waren al zeer vroeg met inschrijven. Gelukkig is er vanuit de 
ORT-commissie ook nog een reminder-service voor de mensen die, 

laten we zeggen door drukte, de deadline voor inschrijven bijna ver-
geten waren *ahum*. 

Als we het dan toch over de 33e editie hebben: wat is het toernooi 
wederom fantastisch georganiseerd. Er is weer van alles te zien en te 
doen. Zelf heb ik dit jaar de aankleding van het park iets beter kunnen 
bekijken. Vanuit de 4 hoeken van baan 8 heb ik allemaal uitingen van 
het thema zien hangen en kruipen. Knap staaltje werk weer! Gelukkig 
was dit in de tweede ronde en niet in de eerste ronde (heb overigens 
nog nooit zo makkelijk de eerste ronde overleefd bij het ORT, mijn 
tegenstander was gelukkig flink geïntimideerd door het thema), zodat 
ik ook komend jaar voorzitter mag blijven van de ORT-fanclub.

Kom ik gelijk bij het verliezen op het ORT. Bij het ORT bestaan eigen-
lijk geen verliezers en dat willen we graag zo houden. Dit jaar wer-
den de verliezende spelers (uiteraard wordt er alleen verloren door 
omstandigheden, welke buiten de eigen invloed liggen) verblijdt met 
een oranje frisbee (nee het is geen dienblad in WK-stijl). Wij begrepen 
dat mensen zich wat ongemakkelijk voelden, omdat zij door deze fris-
bee herkend werden als één van de onfortuinlijken van het toernooi. 
In tijden als deze dienen organisaties in te spelen op veranderingen in 
de markt en daarom hadden wij besloten om één van onze contacten 
te raadplegen voor dit probleem. Zoals u gemerkt heeft stond Dout-
zen Kroes deze week tot uw beschikking om bij een eventuele neder-
laag uw frisbee naar uw auto, fiets, huifkar enz, te brengen, zodat u 
niet herkend enaangekeken kon worden op uw onnodige nederlaag. 
Een klassieke win-win situatie!

Vandaag is de finaledag en wij hopen dat u komt genieten van mooie 
finales vanuit de skybox. Dit is ook de dag dat wij onze Hall of Fame 
and Shame weer aanvullen met nieuwe helden, wellicht een extra mo-
tivatie! Ons museum is uiteraard ook gewoon weer open. Voor het 
aankomende afkickproces verwijzen wij u naar onze informatiestand 
bij de ingang van het park, een jaar vol nieuwe activiteiten staat na-
melijk weer voor de deur. Vergeet u overigens ook niet de aankomen-
de Masterfoort Finals. Een nieuw concept van de ORT-commissie in 
samenwerking met ALTA. Een voortoernooi, welke aan onze strenge 
kwaliteitseisen voldoet, hebben wij nog niet kunnen vinden en wij zijn 
dan ook blij dat dit idee ontstaan is.

Nog twee laatste oproepen: door onze groei zijn wij op zoek naar een 
tweede voorzitter. Gezien onze activiteiten en enkele kritiekpunten 
van onze leden zijn wij op zoek naar een vrouwelijke voorzitter. We 
hebben namelijk een extra en verfrissende blik op onze activiteiten 
nodig! Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij onze stand. Tevens kunt u van-
daag inzetten op het mogelijke thema van de 34e editie van het ORT. 
Als u van een gokje wagen houdt, bent u bij ons aan het juiste adres. 
U kunt natuurlijk ook naar het casino gaan, maar als u de keuze heeft 
tussen een Porsche of een Lada, zon of regen, Duitsland of een wille-
keurig ander land, Hoogland of Amersfoort, 1 miljoen of 1 euro, afijn... 
u begrijpt wat ik bedoel. De keuze is snel gemaakt! 

Kortom: dank aan de ORT-commissie voor wederom een toptoernooi, 
tot op de finaledag, tot bij de Masterfoort Finals, tot bij de ORT-fan-
club en tot volgend jaar!

Uw ORT-fanclub voorzitter,

Maikel Smit
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