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JAJA net als vorig jaar is de 
ORT VIP Shuttle er dit jaar ook 
weer. Mogelijk gemaakt door 
Broekhuis Amersfoort. 

Het einde van week is in zicht. Vandaag de 
finaledag. Wie kroont zich tot winnaar van het  
ORT 2017 en mag zich een jaar lang de koning 
noemen? Eerst blikken we nog even terug op 
de dag van gisteren. 

Vandaag houden we het lekker kort. Korte 
verslagen van lange wedstrijden. Imesh Braem, 
het toptalent van 
Randenbroek. 1999, bijna 
drietje. Benen van Sri-
Lankaans jungle hout, 
soepel en niet kapot te 
krijgen. Hij speelde zijn 
halve finale tegen Wesley 
Nieuwendijk, dit was 
vorig jaar nog de zinderende finale. Braem heeft 
duidelijk stappen gemaakt dit jaar, het werd nu 
6-4 6-1 in het voordel van Imesh.

Gijs Visser met Raymond Birza. Nou, dat is toch 
een stel bij elkaar. Adidas slippertjes met sokken, 
sjokkend over het park, Petje quasi-nonchalant 
op het koppie. Raymond speelde eerst een 
singeltje tegen teammaatje, linke lefty Milo. 

Daarna een dubbeltje met Gijs Visser oftewel 
Gissa Fissa, Bruur en Niffa. Twee leiders van de 
kauwgomballenbende in Schothorst gesponsord 
door Empirio Armani, DEUS & Stone Island. Ze 
staan ook op de nominatie voor de mooie Nicki 
Minaj pagina. De singel tegen Milo was minder 
spannend dan verwacht, Raymond vond het wel 
best na de 1e set, Milo pakt zijn finaleplaats na 

een 6-4 6-0 overwinning.

Raymond en Gissa Fissa 
speelden hun dubbel tegen 
de Armeense krachtpatser 
Darco. Nadat Raymond zijn 
vinger er zowat half af lag 
,door een valpartij tegen 

de boarding, trokken Darco en zijn maat aan het 

 VANDAAG FINALEDAG 
WIE PAKT ER GOUD? 

‘‘Gissa Fissa en Raymundo, 

twee leiders van de 

kauwgomballenbende 

gesponsord door DEUS’’ 

DE2A - 11:30
Stephanie Oostveen

          VS 
Juna Schavemaker

 HE2 A - 13:15
Dennis Kockx

          VS 
Joël van Ark

HD 2 A - 15:00
Charlie Koper & Rosco Muller

VS
Calvin Bieckmann &  

Imesh Braem
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“Almere is opgebouwd op de geur van opgevoerde golfjes, frituurvet 
en kapotte bardrukken. Het is een van de 666 poorten naar de hel  ’’

langste eind. Gissa Fissa moest ook nog 
singelen tegen de Molukse dubbeldooier 
uit Barneveld, Jay ‘Winnetou’ Titaley. 
Gissa kon goed meekomen maar de harde 
klappen van Jay waren net iets te heftig. 
Jay neemt het vandaag in de finale niet op 
tegen Brian ‘Alanya vakantieganger’ van 
den Heuvel, maar tegen Arno Thomassen. 

sJOORDYYY Kamerling, ook dit jaar staat 
hij weer te ballen in de hoogste categorie 
van het toernooi. Afkomstig uit de hel van 
Nederland, Almere muziekwijkje. Vorig 
jaar al gemeld maar nu gewoon weer: De 
stad Almere is één van de weinige plekken 
ter wereld die er van zou opknappen als 
iemand er per ongeluk een waterstofbom 
tot ontploffing brengt. Almere is 
opgebouwd op de geur van opgevoerde 
golfjes, frituurvet, en kapotte barkrukken. 
Het is een van de 666 poorten naar de hel, 
je wilt er echt niet dood gevonden worden. 
Hij speelde tegen Joël van Ark, de absolute 
leider van Hillbillie op het gebied van 
tennis. Vandaag staat hij in de HE2 finale 
en probeert daarmee Dennis Kockx van zijn 
5de titel te houden. Waar hij normaal de 

tractor pakt naar het nietige Randenbroek, 
daar wordt hij vandaag opgehaald door de 
ORTAXI van Broekhuis Amersfoort. 

Afscheid
Helaas gaan wij ook afscheid nemen 
van twee mensen in de commissie. Voor 
Bianca (12 jaar) en Jesse (6 jaar) is het hun 
laatste finaledag. Nog 1 keer een baantje 
slepen, een speler bellen of een activiteit 
organiseren. Niet getreurd, vanaf volgend 
jaar zijn zij deelnemer!!!

Bianca Jansen
12 jaar lang, 12 jaar lang was zij het geluid 
aan de telefoon. Plannen als de beste, ze 
was dan ook niet voor niets Head of the 
planning department. Als altijd, scherp in 

haar communicatie en 
strak in de planning. Op 
de zaterdag waggelend 
over het park met een 
zonnebrilletje op. De 
stem waar iedereen 
wakker van schrikt gaan 
we missen! Wij zeggen 
bedankt!

Jesse van Keken
6 jaar lang. 6 jaar lang 
de hand achter het 
promofilmpje, nieuwe 
vormen van media, lekker 
creatief en innovatief. 
Daarnaast ook fulltime 
photobomber van 
het ORT. Wij zeggen 
wederom bedankt!

Wistudatjes
-   Jerry Tuhusula gisteren tijdens de halve 

finale een Ruit(enbergje) heeft ingetikt. 6-2 
6-tik waren de setstanden. 

-   Een eervolle vermelding voor Diana 
Tjebbes-Padt, gisteren drie 3-setters 
gespeeld en 3 keer winnen, Hulde!

-   Ze zeggen altijd dat het baasje op de 
hond gaat 
lijken. Maar bij 
de hond van 
Tony begint de 
hond verdacht 
veel op zijn 
baasje te lijken. 
#Kony’sDog  

Column Lars Schoordijk
Mijn eerste jaar ORT
 
Deze week was het dan eindelijk zo ver, Lars Schoordijk maakte 
zijn debuut in de ORT-commissie. Zoals ORT-traditie voorschrijft, 
vroeger de Tuhusula’s en in meer recentere tijden de de Jansen 
en de van Kekos, hoort er een Schoordijk plaats te nemen in de 
commissie. Dus na het vertrek van mijn moeder Hanneke ‘Moeki’ 
Schoordijk, is het aan mij om de familienaam hoog te houden binnen 
Randenbroek.
Omdat het mijn eerste ORT-week is, is mij gevraagd om een 
gastcolumn te schrijven over mijn belevingen tijdens het ORT. De ORT-
week heeft iets magisch, en hoewel meerdere commissiegenoten 
mij voorspelde dat het een zware week zou worden, was hier niet op 
voor te bereiden. Wat een week is het geworden… een ORT-week is 
zwaar, er wordt ’s ochtends geshined, nachten doorgehaald en dan 
de volgende dag weer. Inmiddels heb ik kramp in mijn nek van de 
ballen volgen, blaren van het slepen en kan ik geen tenniswedstrijd 
meer zien. Maar een ORT-week is bovenal heel erg leuk, als feut in je 
eerste ORT-week ben je vooral veel aan t slepen, lootjes verkopen, 
meubilair sjouwen, snoep eten, luisteren naar de voorzitter en 
uiteraard traditioneel verslapen na de feestavond.
De avonden zijn legendarisch en de ochtenden zwaar. De gehele 
commissie leeft in een constante brakheid, dit is niet goed voor de 
lever maar versterkt wel het groepsgevoel. Het is bijzonder om te 
zien hoe brakheid voor eenheid zorgt, niets werkt zo verbindend als 
samen met een kater banen slepen. Juist dit groepsgevoel is wat de 
ORT-week zo mooi en bijzonder maakt en zorgt ervoor dat wij elke 
keer weer de energie hebben om voor de deelnemers te lopen en 
er weer een feestje van te maken! Mijn eerste jaar is me top bevallen 
en ik kan niet wachten tot volgend jaar!

CATERING ZONDAG 2 JULI
PANNENKOEKENRESTAURANT  
IN DEN GLOEIENDE GERRIT

Pannenkoekrestaurant in 
den Gloeiende Gerrit maakt 
vandaag heerlijke poffertjes. 
Na een week vol snacks en 
lekkere menu’s is het nu tijd 
voor een Hollands gerecht!

‘‘WIJ HOUDEN NIET VAN KOUDE PANNENKOEKEN’’


