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FINALEDAG ORT 2015

GRAN AMBIENTE PREVALECE

ONE
WATCH

De finaledag is aangebroken,
wie o wie gaat er geschiedenis
schrijven en kroont zich tot
winnaar van het ORT 2015.
14:30 uur DE 2
Lisa ‘Cooolaaa’ Borckink
Elleke Brolman
16.15 uur HE 2
Jeroen van den Hoek
Dennis Kockx
Alle speeltijden van de finales
zijn te zien op toernooi.nl.

ORTWEET
@NilsvanPutten
Mooi ontbijtje / lunch voor na
de ort feestavond. Was weer
een mooi feesie #bedankt
#ORT2015 #nice #nofilter

Twitter, Facebook en Instagram
mee tijdens het toernooi met
#ORT2015.

Jaja, de laatste dag van het ORT is
aangebroken. 8 dagen hebben jullie
gestreden voor deze dag, de FINALEdag. De
druk zit er behoorlijk op, de laatste horde
#OpwegNaarGoud is ingezet, verliezen
wordt niet geaccepteerd, VAMOS!
Wat een taaie dag was het gisteren, met 3
uur slaap in de beentjes werden 8 rondes
weggewerkt. Als Ruudje de la Gemert over de
baan sjokt en miauwt dan weet je het zeker, dit
is zo’n dag..

Joran’ Bethe is vorig jaar overgestapt naar
studentenkluppie TC
Met de halve finales
‘‘Rody heeft het kippenhok in de Uithof. Reden?
op het programma
Hij
wou
graag
Amersfoort verruild voor een keihard gaan zuipen,
lag het niveau van de
spelers lekker dicht
jagen en
Rotterdamse zeecontainer in vrouwen
bij elkaar wat zorgde
op
de
slechtste
voor lange 3-setters
kunstgrasbanen van
Kanaleneiland, Utrecht.’’
in benauwd weer
Nederland
spelen.
waardoor zelfs de tosti’s nat werden.
Geef hem eens ongelijk. Het heeft hem
behoorlijk veranderd het afgelopen jaar, hij
We beginnen bij een oud-Randenbroeker,
is crazy geworden. Hij heeft het kippenhok
clubleavertje Rody! Rody Bethe presteert de
in Amersfoort verruild voor een Rotterdamse
hele week al onder de radar en is op jacht naar
zeecontainer in Kanaleneiland, Utrecht. Hij
de titel in de HE5. Rody ‘broer van swaggaboy
heeft een rood ongetrimd baardje gekregen
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met wandelende vlooien en gedraagt zich
als een wijze hipster uit de 17e eeuw. Hij is de
kauwgomballenleider van de knikkerbende
in Kanaleneiland-West en rijdt op een 180 cc
scootah. Naast het trainen van dolfijnen vult
hij zijn vrije tijd in met het maken van biologie
en psychologie tentamens. Hij heeft zijn
plekje opgeeist in het eerste team van de
Utrechtse studententennisvereniging door
met zijn knikkerbende pressie uit te oefenen
op de technische preses van de club, Jonne
‘American Pie-Bandcamp’ Fluitsma. Linke
lefty Rody is dit jaar expres een 5-je geworden
zodat hij even wat zwart geld binnen kan
harken voordat het knikkerseizoen van start
gaat. Het verschil met zijn broertje Joran
is groot te noemen. Joran ‘Swag’ Bethe
is de Atlantische Oceaan overgestoken
op weg naar het land van de ongekende
mogelijkheden en dromen, Costa Rica. Hij
is daar een playboymansion gestart en leidt
als een soort Hugh Hefner verschillende

ladies op tot eekhoorntrimmers. De Costa
Ricaantjes rollen over de toonbank. Waar
hij in de competitie voor de punten zorgde,
daar zorgt ‘hee G’ nu voor de vrouwtjes.
Het bezoeken van vlindertuinen, het uit
elkaar trekken van papegaaien, het laten
steken van een wesp in je grote teen en
het ruiken aan dode zee-egels zijn nog
enkele try before you die activiteiten die
hij onderneemt in Costa Rica. Broer Rody
speelde gisteren voor een plek in de finale
tegen Maarten Blok ‘aan je been’. Rody
zette Maarten voor het blok en won met
7-5 6-2.

Wanneer de klok net 13.00 uur heeft
gepasseerd horen we een zwaar
piepend geluid vanaf de parkeerplaats.
Onze gedachten gaan gelijk naar Brent
‘wannabee Gordon’ van Dorssen. Het is al
weer even geleden dat deze womanizer uit

de jaren ’70 bij ons zijn kunsten vertoonde.
Dus dachten wij aan versleten heupen, vinex
buikje, kringetjes om de ogen. Maar het lijkt
wel alsof de tijd geen vat krijgt op deze
krijger. Brent krijgt het voor elkaar om zijn
lokjes nog precies hetzelfde op z’n hoofd
te draperen als 15 jaar geleden. Maar ook
het klagen over de planning, de ballen en
de baan…niks lijkt er veranderd. Hij speelde
tegen ‘S’Jordy Kamerling en ook voor hem
heeft de tijd uhhhhhh nou ja misschien niet
helemaal, maar toch een beetje stilgestaan.
Hij is nog steeds een kast, maar toch iets
meer IKEA kast dan vroeger. Dus wel groot,
maar net wat minder robuust gebouwd
zeg maar. Onder het strenge bewind van
het thuisfront is het “leven de lol” principe
bij Sjordy net wat
minder actueel dan
vroeger. Hij smeekte
ons of we hem op de
vrijdagavond konden
inplannen zodat hij
weer een ouderwets
avondje kon schuren.
Nou en dat hebben
we geweten, het
resultaat
is
een
totaal ruptuur bij
onze eigen Sander
Jansen, een totaal

“Joran Bethe trekt papegaaien uit elkaar en ruikt aan dode zee-egels’’
kapot geschuurde broek. De feestavond laat dus niet alleen
gaten in het geheugen achter. Terug naar de wedstrijd, beide
mannen hebben er dus alles voor over om zo lang mogelijk
van huis weg te zijn. Daarom maakte ze er een 2,5 uur durend
schouwspel van, waarbij Brent uiteindelijk net wat meer
motivatie had om nog een keer van huis weg te zijn dan Sjordy.
Brent won met 4-6 6-2 7-5.

Fingera feiten - ORT 2015
De laatste dag van het ORT en dat betekent even terugblikken
op de afgelopen week. We hebben de high performance
systemen aangezet en de analytics erbij gepakt. Welke cijfers
zijn er allemaal bekend?
*2
 89 gespeelde wedstrijden na vandaag
*5
 78 gesleepte baanhelften
*6
 .289 unieke clicks op het online dagblad!
*5
 .489 foto’s zijn er gemaakt door huisfotograaf Bert
‘Gleufmeister’ Vrugteveen.
*2
 .200 euro is er opgehaald tijdens de veiling voor het THHA.
*2
 67 prijzen zijn er gewonnen door de deelnemers van de
dagelijkse loterij. De envelopjes waren goed gevuld dit jaar.
*2
 87 mensen waren aanwezig op de feestavond.
*1
 85 mojito’s cocktails zijn er binnen twee uur verkocht op
de feestavond.
*D
 e promovideo is ruim 6.000 keer bekeken, een echte hit.

Catering zondag 28 juni
		

Pannenkoeken
van in den
Gloeiende
Gerrit
Pannenkoekrestaurant in den Gloeiende Gerrit
maakt vandaag heerlijke pannenkoeken. Na een
week vol snacks en lekkere menu’s is het nu tijd voor
een Hollands gerecht!
Pannenkoek Naturel 			
Kaas/spek 				
Kaas en spek 				
Kom lekker een vorkje meeprikken!

€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00
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Column van Robert Nieuwland
Columnist Robert Nieuwland
schrijft dagelijks een column.
Tendentieus, precair en soms
nodeloos kwetsend.
Bedankt hè!
Nu we tegen het einde van het
toernooi lopen is het tijd om een aantal mensen nog even in het
zonnetje te zetten.
Om te beginnen willen we ons Mijn Tent is Top duo Jerry en José
enorm bedanken. Wat veel mensen niet weten is dat tante José
wereldkampioen daggeren is. Daggeren zegt u? Ja daggeren!
“Daggeren is populair geworden als woord door de televisie serie
Oh Oh Cherso. Daggeren komt van het Engelse dagger dat een
slangwoord is voor het mannelijke geslachtsdeel. Het principe van
daggeren is simpel: de man tilt de vrouw omhoog en zwaait haar
van voor naar achter tegen zich aan. De vrouw spreidt haar benen
en legt deze om de man heen en dan: beuken maar.” Goed, nou
dat dus… en daar is onze Jo dus wereldkampioen in. Maar even
alle gekheid op een stokkie, wat deze dame voor elkaar heeft
gekregen is wonderbaarlijk en dan hebben we het niet eens over
het eten. Ze heeft het aantal flubbers van Jerry terugbracht naar
2 per dag, door Jo is Jer alleen in z’n gezicht al 10 kg afgevallen
en last but not least, Gea en Chantal zijn ingestroomd in de
Vanilleband. Wat een topper!! Jo’tje bedankt!
Maar natuurlijk kunnen we hier ook niet om onze zwarte Condor
heen. Zonder Jerry hadden we een veredelde Febo gehad, in
plaats van een driesterren restaurant. Zonder Black Magic hadden
we als commissie in één week meer vet naar binnen gewerkt dan
de totale frituurvet voorraad bij Ed’s Maanbalbamischijvenparadijs.
Jerry we zeggen het misschien niet vaak genoeg, maar jij maakt
het ORT tot een unieke belevenis, helemaal top en super gaaf!

het onderste uit de pul gehaald. Een voorbeeld daarvan is onze
Gerard ‘blijf met je fikken van mijn fahrad af’ van Putten. Deze
man heeft in een week meer kilometers gemaakt dan Sam
Yeganeh in zijn gehele ORT carrière. Gerard is de stille kracht uit
de barcommissie die veel voor het toernooi heeft betekend. Een
big up voor G van Putten! Maar ook de mannen en vrouwen die op
de feestavond voor een recordomzet hebben gezorgd zullen wij
nooit, nooit vergeten!
Uiteraard verdient ook onze Bert ‘natte neus’ Vrugteveen een big
up voor zijn totale fotocollectie. Gewapend met een suikerzakje
achter zijn lens weet hij de meest bijzondere hoeken van onze
deelnemers vast te leggen, gewoon omdat het kan. Bertje is vaak
zo druk dat de trap naar beneden voor een sanitaire stop een brug
te ver is, gelukkig hebben we het Rinus toilet, toch Bertje?!

En tot slot willen wij jullie als trouwe lezers bedanken. Dit jaar
hebben een record aantal personen dagelijks ons dagblad
gelezen. De vele positieve reacties die wij krijgen zorgen er voor
dat we ook bij de momenten van afwezige creativiteit, writers
block, mentale inzinkingen en burnouts kunnen blijven schrijven.
Bedankt en tot volgend jaar!

Ook willen we even stilstaan bij de tijgahs van onze barcommissie.
Zowel voor als achter de schermen hebben deze kroegluipaarden

*W
 ij de volgende mensen willen bedanken voor de lekkernijtjes
tijdens de week: Gea Tuhusula, Dennis Kockx en Theo Muys!
* J ulia ‘Ik heb geen water’ Tuhusula om 14.30 uur nog bezopen was en
zulke kleine oogjes had dat ze zelfs bij de eerste 3 opspeelballen de
bal niet op de baan kon houden.
*T
 imion ‘& Poemba’ Meijs Randenbroek eigenlijk wel een hele leuk
club vindt. Hij mixt hier met zijn Randenbroekse scheetje Laura
Meijs en zijn nog in de race om de GD 2 te winnen.
*A
 ns van Putten tijdens de bardienst een barkruk nodig heeft om
klanten te helpen. (Dit is een ingestuurde quote van haar schoonzoon
Auke ‘Ik wil fried Bony’ Veenstra).
*E
 en vriend van Raymond Buth duidelijk was toen Raymond winnend
de baan af kwam lopen: ‘Raymond, jij hebt echt een Buth leven’.
* Wij gisteren serieus een writers block hadden, sorry dat de laatste
edititie misschien wel de minste is. Rond 8 uur in de avond kwam er
weer wat inspiratie het bovenkamertje binnenwandelen. We geven
het toe, een stukje transparantie en helderheid naar de trouwe lezer.

* L aurens Gay”kelschot” zo gestructureerd is dat hij een Gucci
nektassie nodig heeft om z’n spulletjes te bewaren. Laat hij nu net
ook dat nektassie verloren zijn… Hierbij een oproep aan iedereen
die z’n blinde geleide hond genaamd Mo & Karim heeft gezien om
hem terug te brengen bij de keet! Oh trouwens, kijk gelijk even
uit naar z’n backhand want die is hij bij de overstap naar Soestdijk
ook verloren. Oh hij was tijdens de
feestavond trouwens ook “vergeten”
dat hij een vriendin heeft.
*H
 et koffieapparaat op Randenbroek
zo traag is als dikke dikke dikke stront.
*
Sander in één feestavond op meer
foto’s te zien is dan Doutzen Kroes in
haar volledige carrière.
*W
 e maar gaan afsluiten met een
laatste instagrammetje en wel van
Raymon ‘petje achterstevoren’ Birza
met één van de 10 wijsheden: Kijk
uit voor slangen want ze bijten je
voor niks

