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O R T A X I
Weer wat nieuws bij het 
ORT. Vanaf vandaag t/m de 
finalezondag hebben wij een 
ORTaxi, deze is beschikbaar 
gesteld door FORD Broekhuis. 
Een VIP-shuttleservice waarbij 
we geselecteerde deelnemers 
ophalen voor hun wedstrijd en 
afvoeren na de wedstrijd. In 
de VIP-shuttle is het altijd feest 
als het ORT-lied is geweest 
(de tekst vindt u achterin het 
dagblad). Het verslag van het 
eerste VIP-Shuttle avontuur 
vindt u in het dagblad  
van zaterdag. 

Vandaag is het alweer vrijdag, oftwel de dag van 
de feestavond! Zijn jullie er klaar voor? Vanaf 
20.30 uur gaat het dak eraf, worden er cocktails 
geschonken en kan het schuren beginnen! Maar 
eerst kijken we even terug op de dag van gisteren 
met een aantal fantastische wedstrijden.

Om stipt 18.15 uur was het de beurt aan Pim 
‘luitenant’ Schijven om zijn ORT te starten.  
Pim is iemand van de ‘oude’ stempel, de 
structuur en voorbereiding zijn van cruciaal 
belang om te kunnen presteren. Afgelopen 
competitie is hij dan ook kampioen geworden 
en mag zich vanaf die dag officieel Soldaat der 
Tweede Klasse (Sld2) noemen. Vanochtend om 
nul driehondervijftig 
ging het alarm, Pim 
sprong uit bed, voerde 
35 deadlifts uit, hees 
zich in zijn kostuum 
en poetste nog even 
zijn deutsche helm op. 
Zoon en kast Diego 
stond in de tussentijd al het ontbijt klaar te 
maken wat bestond uit roggebrood, goulash 

en aardappelen. Paaaaap en zoon gingen 
even naar de bossen voor de dagelijkse work-
out. Aangekomen 
in de bossen 
begonnen ze met 
1300 horselifts en 
capsones-twists om 
vervolgens enkele 
b e r m b o m m e n 
te ontmantelen. 
Maar ondanks zijn rang is Pimmie heel gewoon 
gebleven. Nadat de uitnodigingen voor het 
galadiner verstuurd waren reageerde hij binnen 
3,41 minuten met de vraag of er ook normaal 
eten was, want die overige zooi vrat hij niet. 

Pim heeft liever patat, 
kroket en nasi van de 
chinees in plaats van 
al die gerechten met 
moeilijk plaatsbare 
namen. Bij aanvang 
van de partij tegen  
Sven Hardeman kwam 

Sven een kwartier te laat en dat moet je nou net 
niet bij Pim doen: ‘Ja, als je te laat komt, moet 

HET EINDE NADERT
VANAVOND IS HET AAN...

‘‘Pim sprong uit bed, voerde  
35 deadlifts uit, hees zich in zijn 
kostuum en poetste nog even 

zijn Deutsche helm. Zoon Diego 
maakte goulash klaar’’ 

HE A 19:30
Jeroen van den Hoek - Simon 
Burema

Overige wedstrijden zijn te 
vinden op toernooi.nl. 

Feestavond vanaf 20.30 uur
JAJA het moment van de week! 
Laat je voetjes van de vloer 
gaan! Cocktailbar aanwezig!

Menu van de dag:
HALVE KIP MET FRITES, SLA 
EN APPELMOES 7 EURO!!!
Daarnaast zijn alle broodjes en 
overige snacks te verkrijgen bij 
Restaurant Jerry.
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“Almere is één van de weinige plekken die er van zou opknappen 
als iemand er per ongeluk een waterstofbom laat ontploffen’’

je zorgen dat je eerder vertrekt’. Tijdens zijn 
wedstrijd stond zijn baret de verkeerde kant 
op, hij verloor met 3-6 3-6.

In de ronde van 19:45 uur stond er toch 
een lekkah dubbeltje op het programma. 
Muziekwijk, Buiten, Haven, Stad, 
Hout, Pampus en eigenlijk alle nep-
Amsterdammers waren uitgelopen voor 
deze partij.  sJordy Kamerling en sJeffrey 
van Limpt, twee raudauwers uit het altijd 
omstreden Almere, namen het op tegen 
Circus Rens Kokkie en Jay ‘Winnetou’ 
Titaley. sJordy van ’t kamp speelde vorig 
jaar nog met Eelco de haringhapper, maar 
hij was deze week verhinderd vanwege 
het TROS muziekfeest en 2 andere 
schuurfeesten waar hij optreed met de 
groep: Paring met de haring. Dit jaar speelt 
sJordy met de tennistrainer van Almere, 
Jeffie. We vroegen ons af hoe het nou is 
om in Almere te wonen. 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. Maar goed dat ze 
dan naar het altijd fantastische 033 komen 
om even een balletje te slaan. Ze speelden 
tegen ‘pay’Jay a.k.a ‘Ik heb nu 13.400 volgers 
op instagram’ en Rens ‘ik mag meedoen aan 
de MasterFoort Finals, joehoee!’ Kok. Twee 
notoire herrieschoppers uit Barneveld, het 
dorp van kale kippen, dubbeldooiers en 
Molukkers. Team Almere won van Team 
Barneveld met 6-1 6-4. 

Vlak voordat de zon onderging was het 
ook nog even tijd voor het jaarlijkse uitje 
van Stef Koppenaal en Fons Habes. Beide 
mannen hebben 3 jaar geleden hun intrek 
gedaan in huize Ochtenrood aan de 
Soesterbergseweg 322, te Soest. Overdag 
vergapen de mannen zich aan de ietwat 

schaars gekleden zusters die ondersteuning 
bieden bij het aanleggen van de stoma’s 
en met het roepen van de nummertjes 
tijdens de bingo. Tijdens het nuttigen van 
de advocaatjes met slagroom vertellen 
ze elkaar wat schuine mopjes van de ORT 
feestavonden eind jaren 60. Gisteren 
werden ze met een taxi van Zonnebloem 
Ouderenvervoer opgehaald om hun stijve 
gewrichtjes nog eens los te gooien op het 
park van ons aller Randenbroek. Piepend 
en krakend werd baan 4 gehaald waar ze 
werden opgewacht door Martijn Brandsen 
en Bob Westerveld. Deze stuiterende 
testosteron bommetjes hadden geen 
genade voor de oude van dagen, 3-6 7-5 
7-5 en dus konden beide mannen na 320 
minuten vertier hun vertrouwde rollators 
weer naar de stal brengen. Tot volgend jaar!

HUIS VAN DE DAG
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Afscheidsinterview Pascal Tuhusula
Functie: CEO, Ridder, Lid van Verdienste LTV Randenbroek

Hoe voelt dat nou, je laatste jaar? 
Het voelt heerlijk! Echt een lekker gevoel man. 
Na 15 jaar, keihard werken om van het ORT 
een fantastisch evenement te maken, is het 
tijd om het stokje door te geven. Je merkt al 
dat er bepaalde dingen aan het veranderen 
zijn en ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat 
ontwikkelen. Ik ga in ieder geval nog één jaar 
knallen en genieten van het ORT!

Sinds welk jaar zit je bij  de ORT commissie en hoe ben je destijds 
benaderd om plaats te nemen in de ORT-familie?
In 2002 ben ik toegetreden tot de ORT familie. Tijdens het toernooi 
van 2001 zat ik lekker rustig op het terras tennis te kijken bij m’n 
gabbers uit die tijd en ineens klonk er vanuit de luidsprekers “Attentie, 
de charmante Pascal Tuhusula, melden bij de wedstrijdleiding a.u.b.” 
Ik bleef eerst rustig zitten omdat die gasten vaker mensen in de 
zeik namen. Na m’n tweede en laatste oproep besloot ik toch maar 
om mezelf te melden. De keet stond vol met commissieleden. Dat 
kon twee dingen betekenen. Of ik werd gevraagd om de Breezer-
bar op de feestavond te hosten of ze zoeken een echte versterking 
voor de commissie. Het bleek dat laatste:). Na mijn toezegging 
volgde een golf van euforie en knuffels en sindsdien ben ik een  
ORT’er geworden.

Wat vind je het leukste van de ORT-week en waarom?
Het leukste aan de ORT-week zijn de deelnemers en toeschouwers. 
Daar doen we het allemaal voor he? Ze moeten het gevoel van warm 
welkom krijgen en het leuk vinden om iedere dag even op het ORT 
langs te komen, ook al hoef je niet te tennissen. En natuurlijk kan ik 
niet om de feetavond heen. Al jaar in, jaar uit, gewoon een groot 
success te noemen! Raven is leven!

Beschrijf eens de unieke sfeer van het ORT?
De unieke sfeer van het ORT komt voort uit het thema. We willen 
het park echt omtoveren tot een tijdelijk andere plek dan normaal. 
Dat gevoel en die beleving is heel erg uniek. Wat het ORT ook uniek 
maakt is de grote commissie waarmee we dit organiseren. Ik vind het 
geweldig om te zien hoe iedereen aan het rennen en vliegen is, om 
er een top toernooi van te maken.

Welk moment tijdens je ORT-periode is je het meest bijgebleven 
en waarom?
Haha, dat kan ik echt niet beschrijven in één moment. Het waren er 
echt zoveel! De nachten in de ORT caravan, och….. ik vertel er maar 
niks over. Mijn eerste jaar als voorzitter vond ik erg bijzonder. Al die 
energie die je daarvan krijgt, echt mooi! We hebben natuurlijk ook 
veel te maken gehad met wedstrijden van het NL elftal tijdens het 
ORT en daar zaten ook enkele legendarische wedstrijden tussen. 
Het moment dat we in 2010 van Brazilië wonnen en ik samen met 
Pimmie en Sander bijna door het beamerscherm sprongen, is me 
altijd bijgebleven. Vervolgens doken we met z’n allen in alle opblaas-
zwembadjes! Feest! Een ander moment wat me is bijgebleven komt 
uit 2015, toen we voor het eerst een veiling organiseerden voor het 
goede doel, Toon Hermans Huis. Dat werd zo’n onverwacht succes, 
dat vond ik echt heel gaaf!

De onvermijdelijke vraag: Wat gaat er nu door je heen?
Nog veel meer memorabele momenten, dus je kan wel zeggen dat 
er een golf aan sentimenten door mijn hoofd gaat. Het besef dat mijn 
ORT tijdperk ten einde is, komt steeds dichterbij. Diep in mijn hart wil 
ik nog graag doorgaan, maar het is goed om na 15 jaar afscheid te 
nemen. Stoppen op m’n hoogtepunt? Misschien is dat het wel, maar 
het ORT heft een plekje in mijn hart gekregen.

Vink hier als je check bent X. 
Uw contract eindigt van rechtswege per 3 juli 2016.

Beachtennis 10 juli 
Dan even de aandacht 
voor het volgende. Op 
10 juli aanstaande vindt 
alweer de 2e editie van 
het J.Ruitenbeek Beach 
Open Beachtennistoernooi 
plaats. Wegens het succes 
van vorig jaar worden er 
dit jaar 2 extra velden 
aangelegd waardoor er nu 

op 6 velden gebeachtennist kan worden. Het vindt dit jaar 
plaats op de parkeerplaats van LTV Randenbroek. Beleef 
deze mooie sport, zoek een koppelmaat en schrijf je in!  
Meer informatie is te vinden op www.stichtingbeachsports.nl. 
Inschrijven doe je via toernooi.nl. 

*  De mannen gisteren aan het einde van de avond een 
oestrogeeninjectie kregen toegediend. Ineens wou iedereen zijn 
nageltjes laten vijlen. Uiteindelijk heeft elke man uit de commissie 
een blauw pinknageltje laten zetten, geheel in stijl van het ORT. 
Mochten ze een pleister dragen, dan weet u dat het geen blauwe 
plek of verwonding is. 

*  Oud-commissielid Bart Bloembergen 
vandaag 50 jaartjes oud is geworden. 
En hij viert dat natuurlijk bij ons op de 
feestavond! Wat een held is het ook. 
Geef hem een dikke smakkerd, een hug, 
waag een dansje, gooi een pijltje of prik 
een vorkje. Feliflapstaart vent!

*  Gisteren omroep EVA jinek op het ORT aanwezig was om wat 
plaatjes te schieten. Leuk om te zien; wimbledon wordt niet 

uitgezonden op de Nederlandse zenders, maar het ORT wel… 
Geheel terecht! Diverse interviews met Pascal, Gregor en Jerry 
werden er afgenomen. De uitzending is morgenavond om 20.00 uur 
te zien. Ook nog leuk om te vermelden; Jerry hield een praatje van 
15 minuten toen de cameraman erachter kwam dat hij niet op record 
had gedrukt...

 *  Wij een hele aparte foto toegestuurd 
kregen. Voor lid van verdienste Pascal 
Tuhusula is het zijn laatste ORT. Maar 
iedereen is zo benieuwd wat hij hierna 
zal gaan doen? Diepzeevissen, koraalrif 
verzamelen, bospaddestoelen flamberen, 
zich aansluiten bij de politieke partij DENK 
en het ruiken aan fietszadels zijn een aantal 
activiteiten die in de wandelgangen ter 
sprake kwamen. Maar krijg nou wat. In de 
bossen in Amersfoort-Zuid is hij gespot met een ALTA-hoedje. Is hij 
dan misschien de eerste versterking van tac-talent-team ‘RON voor 
een TON’? De tijd zal het leren.
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Couplet 1
Het is weer zover
De ORT week komt er aan
Waar je tennist, met passie en plezier
Als je er nog nooit geweest bent
Wordt dat nu de hoogste tijd
Twijfel niet, je krijgt echt geen spijt

Refrein
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee

We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!

Couplet 2
Een escort naar de baan
En slepen elke keer
Ook al is het, heel slecht weer
Je zult dan zien,
dat wij er voor je zijn
Ons team bier en zonneschijn

Refrein
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee

We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!

Couplet 3
Al 35 jaar
Staan we voor je klaar
Zelfs na het feest
Misschien een beetje gaar
Wow wow wow wow ORT
Schrijf je in en speel met ons mee
Een ervaring, dat je niet snel vergeet

Refrein 2x
Het ORT
Dat is een feestje
Het ORT, is een goed idee
Dus doe maar mee
We doen echt alles voor je
Als je meedoet aan t toernooi
T’s feest, al 35 jaar
Dat maken wij waar!
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Songtekst 
35 jaar ORT 

Lustrumlied


