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FINALEDAG

WIE WINT HET ORT2018?
ONE
WATCH
HD 2 10.45 uur
Kamerling & Van Limpt
VS
Kockx & v. Almkerk
HE3 12.30 uur
Arno Thomassen
VS
Martijn Sanders
DE3 14.15 uur
Judith van Fraaijenhoven
VS
Myrthe Ijzerman
HE2 16.00 uur
Dennis Kockx
VS
Joël van Ark

ORTA XI
Ook dit jaar hebben wij hem
weer! De VIPShuttle haalt
spelers op voor hun finalepartij.
Net nog een beetje extra
service. Beschikbaar gesteld
door Ford Broekhuizen.

En we zijn weer aangekomen bij de finaledag!
Wat een fantastische week hebben wij
beleefd met prachtig weer. Vandaag staan
de finales op het programma. Wie kroont zich
tot winnaar van het ORT 2018 en mag zich
een jaar lang de
koning noemen.
We blikken eerst
even snel terug op
de halve finales
van gisteren. Korte
verhalen over lange
wedstrijden.

het op tegen de twee tankies van TC Hoogland,
Nique van FARC en Brahim ‘kan niet volleren
niet’ van den Heuvel. Nique en Brahim schreven
zich met maar 1 doel in voor het ORT: zo hard
mogelijk die ballen naar de overkant pompen.
Even
een
stuk
ontspanning nadat
zij samen vorige
week
opgetreden
hebben tijdens het
TROS Muziekfeest
met de groep ‘Geen
boor zonder tractor
featuring
Connie
Komen’. Brahim en Nique hadden de hooivork
meegenomen in plaats van een tennisracket, er
gingen meer ballen linea recta het hek in dan
dat er ballen binnen de lijnen belandden. Tuhu
Pascal en Michiel Crol wonnen in drie sets en
staan vandaag in de finale van de HD 4.

‘‘Even een stuk ontspanning
nadat zij samen vorige week
opgetreden hebben tijdens
het TROS Muziekfeest’’

Gisteren was de dag dat vele oudcommissieleden op de baan stonden, met elkaar
en soms tegenover elkaar. In de ronde van 13.00
stond er een beukdubbeltje op het programma,
Pascal Tuhusula en Michiel Crol’meister’ namen
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In de ronde van 16.00 was het tijd voor een
komische act in de gemengd dubbel 4. Twee
gelegenheidsduo’s en teamgenoten namen
het tegen elkaar op. Robertje Nieuwland nam
het met Hanneke ‘code rood?’ Schoordijk
op tegen Bianca Jansen en Jesse van
Keken. Voor Jesse zijn eerste potje weer na
jarenlange afwezigheid wegens commissieverplichtingen. En dat met deze hitte, daar
zit hij toch niet op te wachten. Inmiddels is
hij inwoner van het Amsterdamse Bos en
Lommer samen met Fitnessgoeroe van het

foute uur, Mark Buitenkampf. Een gevecht
van ruim 2,5 uur eindigde in een overwinning
voor team Jesse/Bianca. Voor Hanneke ook
een overwinning aangezien zij een setje won
tegen de big players in de categorie 4. Weer
een item van de bucketlist kunnen afstrepen,
lekkker pik!
Na een heerlijk ORT-soepje mochten Jesse
& Robeer het daarna samen proberen in
de herendubbel 4 tegen Sander de Moelie
en Mathijs von Bridges. Zij mochten zelf
een baan uitkiezen en met de ervaring

als banenschemamanager tijdens de
competitie was dat een piece of cake voor
Bridges. Althans, hij had zichzelf op 2 banen
ingedeeld. Robert en Jesse roken voor de
wedstrijd aan een zakje lavendel, gooiden
met wat blokken, zongen een nummer
over de zon in je hart laten en kregen een
motivational speech van kittige Hannie. Dit
alles leidde er toe dat Moel niet in lijn stond
met de zon, schaatsen leek aan te hebben
en weinig tot niks raakte. Jesse & Robert
wonnen met 6-2 6- en staan in de finale.

Foto’s

CATERING ZONDAG 2 JULI
PANNENKOEKENRESTAURANT
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!

‘‘WIJ HOUDEN NIET VAN KOUDE
PANNENKOEKEN’’

*R
 aymond Prins scoutingsrapporten maakt van zijn tegenstanders.
De voetbaltrainer van het gepromoveerde Hoogland bekijkt de
wedstrijden van zijn tegenstanders tot in detail om daarop zijn
wedstrijdplan op te baseren. Het heeft duidelijk geholpen, hij staat
vandaag namelijk in de finale van de HE 7.
* Martijn Sander of Sander Martijns voor zijn wedstrijden altijd 1940
tot 1945 keer touwtjespringt.
* De prijs van supporter van het jaar uitgedeeld wordt aan Leonie
Verhoef. Elke avond was zij aanwezig op het park en hing tot in de
late uurtjes bij de commissie.
* Raymon Birza zich afvroeg hoe de kauwgomballenbende nou weer
naar bovenkwam bij de redacteuren van het dagblad.
* Dezelfde Raymon Birza even een klein onderonsje kreeg met grote
bruur Ryan. Raymon wilde namelijk naar huis gebracht worden met

de auto door Ryan. Echte niffa’s worden namelijk gebracht door
een chauffeur. Fietsen? Wat een armoe!
*
Marjolijn Zadelaar gisteren onderhands aan het serveren was.
Reden? Zij was de feestavond niet ongeschonden doorgekomen.
Op de fiets kon zij nog net stappen, ervan afstappen niet meer.
Zij viel niet met haar neus in de boter, maar met haar neus op een
stoepranje. Tijdens de wedstrijd waren de tegenstanders zo lief om
de arm van Marjolijn in te tapen.
* De oudste deelnemer van het toernooi 80 jaar is, genaamd Hans
Meijer. Gisteren spelen bij 30 graden, niets meer dan respect.
* Wij vanaf hier, vanaf dit dagblad, alle
deelnemers, fans, toeschouwers,
vrijwilligers en overige stakeholders
willen bedanken voor weer een
fantastisch editie van het ORT. Wij
gaan slapen, tot volgend jaar!

