
Home Sweet Home 
  
De 2e competitiezaterdag toog Heren 1 naar het dorp Haren. Na wat omleidingen kwamen 
we aan op het park van TSH. Daar merkten we al snel dat we blij mogen zijn met onze eigen 
vereniging. Haren is geen Peize, dat is duidelijk. Binnen het clubhuis heerste een sfeer van 
succesvolle chokers, sigaren, gebruinde hoofden met daar bovenop grijze krulletjes met 
daarin weer een bril. Geen vrolijk ontvangst met koffie en zelfgebakken koek, maar wachten 
op een onhandig terras op onze tegenstanders. 
  
Buiten scheen de zon, maar al snel ging het regenen. Ook mochten we nog even fijn wachten 
op de 3 setters van de ochtendteams, waardoor anderhalf uur na aankomst de eerste enkel 
de baan op kon. Ja, dit zou een leuke dag worden en we hadden er zin in! 
  
Jan Pieter (ADHDJP) stond als een hengst te trappelen om zijn kunsten te vertonen. Wat had 
hij weer een energie en wat sloeg hij mooie ballen. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk op 
het publiek dat zelfs in de regen bleef kijken. Na een nipt verlies van de eerste set, kwam 
onze roadrunner terug in de tweede set. Helaas was daarna de glutenvrije koek op en 
verloor hij de derde set. 
  
Inmiddels was Erik ook aan zijn enkel begonnen. Ons vlaggenschip, solide, bekeken en altijd 
goed voor punten, mocht na overleg toch op een gravelbaan zijn potje spelen. Maar Erik 
kreeg geen vat op zijn tegenstander. Na een klein uurtje ballen ontvangen stond hij 
beteuterd weer aan de kant met een 6-0 6-0 aan de broek. Dat gebeurt zelden. 
  
Robert zette zijn tanden in de derde enkel. Normaal zo sociaal ingesteld en altijd in voor een 
gesprekje met zijn tegenstander, keerde Robert deze keer in zichzelf. Stoïcijns speelde hij de 
eerste set die hij na 5-4 voorsprong met 7-5 verloor. Dat liet hij niet over zich heen gaan. Het 
leek wel of de wedstrijd persoonlijk werd. De geslepenheid kwam weer terug in zijn spel, er 
werd vaker doorgeslagen en met een spannende 6-4 en 7-5 wist hij de partij te winnen. 
  
En dan Cambell. Onze knuffel-Amerikaan, onze hakkende tennisster maakte gehakt van 
zijn  tegenstander. Beide spelers waren inmiddels de 50 gepasseerd, maar de jarenlange 
spelervaring was duidelijk zichtbaar. Ondanks de knokkige knieen, taaie knoeperts en 
spontane spelversnellingen van zijn opponent, won Cambell de partij overtuigend met 6-3 6-
2. 
  
Met een tussenstand 2-2, lag er dus een zekere druk op de dubbels. JP en Robert streden 
dapper samen, maar kwamen na een spannende 1e set met 4 games niet meer verder in de 
2e set. Ze waren gelukkig wel blij met elkaar. Op de andere baan speelden Erik en Cambell. 
Deze hadden we strategisch als 2e dubbel ingezet. Dit was de sleutelpartij: gelijkspel of met 
verlies naar huis. Na een spannende 3-setter werd het helaas het laatste. 
  
Geen lange nazit, maar hophop, terug naar Peize. ’s Avond hebben we het verlies van ons 
afgedanst tijdens het nat-voor-het-zwembad-feest. Daar waren we het met elkaar eens: we 
wonen in een mooi en gezellig. Home sweet home! 
  
RF 


