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LADIESNIGHT WAS
‘ASTONISHING’!

ONE
WATCH
HE4 16.45 uur
Tijn Eleveld
VS
Jay Titaley
HE3 19.30 uur
Daan Adegeest
VS
Martijn Sander
DE4 21.00 uur
Janine Innemee
VS
Britt Smit
HE2 21.15 uur
Dennis Kockx
VS
Jeffrey van Limpt

@RickyTuhusula
Ik ben nog onder de indruk
van al die goocheltrucjes,
niet normaal meer dit.

Vrijwilligers van de dag
De volgende mensen willen wij
bedanken voor hun fantastische
inzet gisteren in het banenteam
en de hospitality:

* Ingmar van der Geest
* Jesse van Keken
* Gabriella Graanoogst
* Alzira Schaap
* Karin Geschiere

De ladiesnight zit er weer op. De duifjes
hebben zich laten verwennen met gelnageltjes,
kleding,
chocolade,
woonaccessoires
en Daarnaast liet magician Daniel menig
deelnemer
en
toeschouwer
compleet
verbaasd achter,
WHAT?!

Almere. Hij speelde tegen Martijn Sanders, een
voor het ORT onbekende 2 speler. Op het laatste
moment had hij zich ingeschreven en wat bleek:
hij is de nummer 334 van Nederland. Een talentje
en dat op dit park, het schijnt dat hij ‘erop zit’. Wij
waren zeer benieuwd
wat hij ons brengt
deze week, spelend
in de HE2 en de HE3.
Zijn tegenstander in
de HE2 was gisteren
Jordy
Kamerling.
Met een actuele
speelsterkte
van
1,8 is hij de speler met de hoogste rating van
het toernooi. Ook daar wordt het nodige van
verwacht ondanks dat hij uit Almere komt. p.s.
Het volgende stukje vind ik zelf zo lekker dat ik
het dit jaar weer schrijf. Almere, ook wel de hel
van Nederland genoemd. Almere is één van de

‘‘Op het laatste moment had
hij zich ingeschreven en wat
bleek: hij is de nummer 334
van Nederland’’

Wat een wedstrijden
waren er gisteren.
Strijders op de
baan en een grote
massa
mensen
langs de baan. De
ladiesnight werk druk bezocht. Het clubhuis
stond op knappen, de creditcards van de
vrouwen knipperden rood.

In de ronde van 19.45 uur was het de beurt aan
Jordy Kamerling, de bekende dondersteen uit
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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.
Maar tennissen kunnen ze duidelijk wel in
Almere. De wedstrijd was een spannende,
uiteindelijk won het opgevoerde puchje uit
Almere Jordy Kamerling met 2-6 6-1 6-2.
Op de vrijdagavond kunt u hem wederom

zien schitteren in de halve finale van de HE2
tegen Joel van FARC om 21.15 uur.
In de ronde van 21.00 uur stond een
iconische HD6 op het programma: Marcel
Faas & Dirk-Jan van de Berg namen het op
tegen Coen Jonker en Niek Stofbergen.
Marcel Faas herkent u vrij makkelijk: hij wordt
in soesterkwartier ook wel de tennissende
Arnold Schwarzenegger genoemd. In het
voorseizoen kunt u hem naast Gerard Joling
vaak vinden in Gerlos, zowel in de Cin-Cin

als op de piste waar hij als een dolle dwaas
de witte hellingen afrolt. Rollen inderdaad
want hij valt nog best vaak op de skies, dat
is afgelopen jaar wel gebleken. Coen en
Niek waren nog zo verbaasd van illussionist
en mindf*cker Daniel dat zij op de baan de
kaarten nog aan het zoeken waren. Faas
en DJ van de Berg wonnen met 6-1 6-3 en
stomen door naar de halve finale. Faasie zien
we natuurlijk nog terug op de feestavond
waar hij zijn spierballen(taal) omzet in zwoele
moves op de dansvloer.

Foto’s ladiesnight

RESTAURANT JERRY & JOSé
ORT Soep met stokbrood			
€3,50
Frites					€1,50
Kroket/Frikandel				€1,50
Broodje kroket/frikandel			€2,00
Frikandel XXL				€3,00
Gehaktbal				€2,00
Broodje gehaktbal				€2,50
Broodje hamburger				€2,50
Broodje kipburger 				€3,00
Kaassouflesse				€1,50
Sloppy Joe				€4,50		
Bitterballen 8 stuks				€2,50
Bittergarnituur 12 of 24 stuks			
€5,00/€7,50
Maaltijdsalade/Huzarensalade			€5,00/ €2,00
Smoothie					€3,00

MENU VAN DE DAG DONDERDAG 28 JUNI
Indische rijsttafel !!!!!			

€ 9,50

Pinnen JA GRAAG! Contant kan ook natuurlijk!

*N
 ew Fysic mevrouwtje vriendelijk vroeg of ondergetekende iets
uit haar doos wilde halen... De commissie hier heel verbaasd op
reageerde. Ze bedoelde natuurlijk of wij een doos uit haar auto
wilde halen.
* Emiel Koelewijn vandaag NIET wakker werd door de wekker van de
belastingdienst. Maar door zijn eigen wekker.
* Oud-Commissielid Sebastiaan Burgstede even was vergeten dat hij
deze week meedoet aan het ORT ondanks dat hij al een dubbelpartij
had gespeeld. Nadat wij hem opbelden scheurde hij met piepende
banden vanaf het Dolfinarium in Harderwijk richting ArmyBroek.
* De ladiesnight een groot succes was. Wat een tijgertjes en duifjes
waren er aanwezig.
* Vandaag de welbekende Indische rijsttafel op het menu staat!
Kom gezellig eten met vrienden, familie en vrienden.

* Ik heb een soort ‘niet te tennissen’ afspraak op zaterdag, kan het
ook wat vroeger vrijdagavond....aldus een anonieme speler aan het
wedstrijdraam.
* De eerste winnaars al bekend zijn! Joël van FARC en Harderwijks
dolfijntje Sebastiaan Burgstede zijn de gelukkige winnaars van de
herendubbel 2. Zij wonnen met 6-1 7-5 van Dennis Kockx en Edwin
van Almkerk.
* Brahien van de Heuvel gisteren op Facebook het Open Randenbroek
Toernooi een bericht stuurde: ‘‘Hoeveel staat die dikke Nique van
Ark nu, als ik vragen mag. Laat maar weet het al’’.
* Wij Sander Jansen hebben gevraagd om een vrijblijvend stuk aan te
leveren voor het dagblad. Zijn reactie: ‘Nee, ik doe alleen aan zuip
je kop stuk.’
* Wij moeten oppassen wat wij in het dagblad zetten. Er kan zo maar
en tomahawk of een auto naar binnen vliegen zoals afgelopen week
gebeurde bij onze collega’s van de Telegraaf en Panorama.

