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‘We have the best sunflowers. 
They are amazing. It’s true. 
Make sunflowers great again 
#flowerpower #ORT2017 #fitgirl’

Twitter, Facebook en Instagram 
mee tijdens het toernooi met 
#ORT2017. De leukste berichten 
per dag zullen in het dagblad te 
vinden zijn. 

JAJAJA. Daar was de Hawaiiaanse zon 
dan eindelijk. Met een strak blauw luchtje 
werden er weer mooie potten gespeeld 
en liep de TikiBar a.k.a Tuhusula Catering  
wederom storm.

In de ronde van 18:00 stond gelijk een 
Randenbroekse strijd op het programma, 
Raymond Birza versus 
Arie Koomans. Wie? 
Raymond Birza? zult 
u denken. Ja, de ooit 
zo kleine man in de 
poepluiers ging zijn 
debuut op het ORT 
maken.  Waar hij 
normaal alleen op het park mocht kijken naar de 
grote mannen, daar mocht hij nu ook nog is in 
zijn eerste wedstrijd aantreden tegen de CFO 
van Randenbroek. ‘Swaggaboy’ werd een aantal 
jaren geleden opgemerkt door het dagblad 
vanwege zijn eclatante instagram posts samen 
met ‘Bruur’ Diego.  Met berichten als ‘minder 
bullshit - meer geld”, “M’n leven loopt - Ik wil 
dat het rent “en “vergeet niet te lachen naar 
de haters“ kwamen ze goed voor de dag op 

het sociale medium. Het mannetje, zijn oogjes 
glimmen en verraden al zijn streken, wordt ook 
wel de Pietje Bell van Randenbroek genoemd. 
Het broertje van ‘kast en ekte bruur’ Ryan 
draagt een petje van DEUS quasi-nonchalant 
achterstevoren op zijn kopje, draagt zo nu en 
dan een nektasje en binnenkort komt daar nog 
een Stone Island jas bij en dan is het feestje 

compleet. Hij oogt 
soms wat aanvliegend, 
maar is wel een groot 
tennistalent uit de stal 
Rinus. Arie, de actuaris 
zonder forehand en een 
Wawrinka backhand, 
oogde topfit en het werd 

dan ook een veldslag. Raymond won uiteindelijk 
knap met 7-5 3-6 6-2.  

 ZONNIGE MAANDAG  
 TENNIS, ZON & ANANAS 

‘‘Zijn oogjes glimmen en 
verraden al zijn streken, 

de Pietje Bell van 
Randenbroek ’’ 

HD 17+ 18:00
Bert de Jong & Ricky Tuhusula 
 VS 
Jarno Bruin & Michel Meuleman

HE17+ 18:15
Roy Evers VS Jeroen Ephraïm

HD 2A 19:45
Calvin Bieckmann &  
Imesh Braem 
 VS 
Ingmar Kolbrink &  
Robert Nieuwland
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“De ceremoniële uitschakeling van Darco is sinds enkele jaren een 
traditie bij het toernooiencircuit in Amersfoort en omstreken ’’

Om 18:15 was het tijd voor de Armeense 
DJ Partyflock, Darco Cezvecijan. De HE5, 
HE6 of actuele categorie wordt ieder jaar 
traditioneel geopend met de uitschakeling 
van deze Armeense krachtpatser. De 
ceremoniële uitschakeling van Darco 
is sinds enkele jaren een traditie bij 
het toernooiencircuit in Amersfoort en 
omstreken. Darco vindt daar het zijne 
van: ‘‘Toen ik werd uitgenodigd door 
de ORT Commissie om aanwezig te zijn 
bij de uitschakeling in de eerste ronde 
hoefde ik alleen Jan-Jaap te bellen voor 
een vervangende vrijspeler, hij gunde 
mij deze kans van harte. Ik heb er niet 
lang over nagedacht, ik word ook vaak 
op andere toernooien in de eerste ronde 
uitgeschakeld, maar uitschakeling in de 
eerste ronde op het ORT blijft toch iets 
speciaals. Het is een unieke ervaring, ze 
escorteren je naar de baan, ze maken een 
social talk met je en ze slepen de baan 
voor je. En na een paar uur zit je weer thuis 
op het bankje, lekker man, niks mis mee.’’ 
Wedstrijdleider Robbert van de Hoef zegt 
daarover: ‘‘Als Darco uitgeschakeld is weet 
je dat het toernooi pas echt gaat beginnen. 

Vanaf dat moment kan iedereen van elkaar 
verliezen en staan de quoteringen bij de 
wedkantoren weer op gelijke hoogte’’.  
Een tenniswedstrijd of een gesprek met 
deze kerel is altijd genieten, hij is namelijk 
zo druk als de kippen voor Pasen zijn. Het 
begint al voor de wedstrijd. Hij zingt voor 
zijn wedstrijd altijd een Armeens nummer 
over een stuk kipfilet in een zak doen om 
er een jaar later aan te ruiken. Een bekend 
ritueel in dat land. Het mocht natuurlijk niet 
baten, hij verloor met 6-4 6-1 van Ronnie van 
Putten. Alweer geen 2e ronde, maar wel tot 
op de feestavond fijne vent, dan geef ik je 
een huggie, lekker biertje, woordgrapje, 
love u poes. 

Wistudatjes
-  Martin Ruitenberg zichzelf altijd 

aanmoedigt met een vamos a la playa
-  Trouwe deelnemers Sven Hardeman 

en Polle Westbroek dit jaar waren 
aangekleden door de vrouwtjes. Geheel 
in het roze waren ze aan het hakken op het 
centre court. 

-  We 458 prijzen voor de loterij hebben… 
Waag een gokje in de dagelijkse loterij, 
1 euro per stuk, 6 voor 5 euro! Kans 1 
op 3! 

-  We hebben onze eigen John Isner/
Nicolas Mahut in gelederen. Marathon 
Martin speelde zondag al een 3-uur 
lange driesetter en gisteren speelde hij 
bijna 4 uur.  Hij heeft in totaal dus 7,5 uur 
achter elkaar op de baan gestaan. Martin 
Timmerman tegen Jan-Paul Schroder 
duurde gisteren 3 uur en 38 minuten, het 
werd 15-13 in de derde set tiebreak. Jan 
Paul had 6 matchpoints gehad, Martin 
benutte zijn vierde matchpoint. 

-  Jordy support had meegenomen van 
de inmiddels 86-jarige nummer 2 van 
Nederland op het gebied van tennis.

Kom woensdag gezellig naar de Ladiesnight!!!

Tuhusula Catering

ORT Soep     €2,50
Frites     €1,50
Kroket/Frikandel/Bamischijf   €1,50
Broodje kroket/frikandel   €2,00
Gehaktbal    €2,00
Broodje gehaktbal    €2,50
Broodje hamburger    €2,50
Broodje kipburger     €2,50
Hawaii burger     €3,00
‘Homemade’ Tosti    €1,50
‘Homemade’ Hawaii tosti   €1,70
Loempia      €2,50
Bittergarnituur 12 of 24 stuks   €5,00/€7,50

MENU VAN DE DAG DINSDAG 27 JUNI
Macaroni Bolognese    €5,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!


