
Het eerste gewin is kattengespin of iets met een huid, een beer, en verkoop. 

  

We zijn los! 

  

Maarrrr, eerst even dit: wat een baan, wat een gravel, wat een stuit, wat een laken, wat een strakke belijning, 
wat een 

  

centre court. Die goeie 'ouwe' goundsman had het weer voor mekaar, samen met een heuse schare vrijwilligers 
(allen van het mannelijke signatuur...in Peize moet men kennelijk het vrouwelijk schoon nog met de knots 
veroveren en achter de stoof zetten terwijl manlief jacht maakt op wild of de baan onder leiding van onze 
gravelgoeroe prepareert) tot in de puntjes klaargestoomd voor de eerste competitiedag. Jaap Koster...blijf nog 
wat extra jaren perfectionistisch opzichter zonder tegenspraak :). De eerste pluim is voor jou! 

  

Heren 1, zoals de trouwe lezers dezes feuilleton vorig jaar tot hun grote schrik vernamen, was gedoemd te 
spelen in de 'kelder' van de KNLTB...derde klasse. Gebrekkige communicatie, bokje staan...ho maar, vaag 
wisselbeleid, gemakzucht en een matige voorbereiding. 
  

Heren 2,  gepromoveerd naar de tweede klasse en de trotse winnaar van de organisatie van de einde-
competitie-BBQ, bleek bereid in het uiterste geval hun plek op te geven voor het vlaggenschip. Een staaltje 
altruïsme waar eigen-gewinnend Nederland soms een voorbeeld aan mag nemen. De tweede pluim gaat naar 
jullie! 

  

Zelf dacht ik in de trend van: wie z'n billen brand... uiteindelijk vond de KLNTB het juiste antwoord: Heren 1 & 
Heren 2 in de tweede klasse. 
  
  

Goed dan, gewaarschuwde mannen van Heren 1...tellen voor 2. Een zomer vol core-stability, veel mentale 
visualisatie, naar de supermarkt en terug met kleine stapjes en splitstep. Eindeloze communicatie-sessies onder 
erbarmelijke omstandigheden, slapen in een bed vol gravel en de hele winter door de baan op...we zijn er klaar 
voor. 
  

De planning rond, ieder kent zijn taak, we kunnen los. Haneshuis heeft Cyste en Meniscus en ondergaat 
operatie op 24 maart en doet eerste twee ronden niet mee. JeePee klimt 1 april over een hek in Apeldoorn, 
springt en laat z'n hand achter een punt hangen en doet eerste twee ronden niet mee. Tsja, dan komt het 
natuurlijk aan op karakter en bokje staan en natuurlijk de getrainde vanzelfsprekendheden op de baan. We 
beginnen zowel ronde 1, als ronde 2 met een fantastische line-up: Erik, Robert, Ruud & Cam. Voor de nieuwe 
lezers zal ik ze nog eenmaal introduceren met korte schetsen, karaktertrekken en wapens.  
  

U kunt zelf wel invullen welke naam past bij het 'plaatje'. 

 

De man zonder achter zwaai 
Onze trots uit California, vorig verspeelde hij nog een puntje te veel. Dit jaar heeft 'ie tennismeters gemaakt in 
Assen en bij de ACLO in Groningen. Je ziet hem en denkt...ach met die techniek pak ik hem en vervolgens zie je 
het scorebord en trekt de enige juiste conclusie: in 2017 valt er niet te winnen van de man zonder achter zwaai. 
Hij loopt alles terug and goes to work as a fierce lumberjack, chopping every ball down. De meathead uit Haren 
kreeg dan ook geen enkele kans en na twee sets lag de Harense reus jankend op het gravel.  
     

Zwiepen, sigaren en Laphroaig 

Het is rustig en kalm op de baan totdat hij ten tonele verschijnt. Een lach, een lied, een anekdote daar is de 
youngster! Vorig jaar wat laat in vorm, nu scherp vanaf minuut 1. Een associatieve marketeer met een tactisch 
alles of niets spel. Bovendien vaak clubkampioen in de dubbel (drie jaar op rij). Inspelen met hem is een ramp, 
hij zwiept de bal op geniepige wijze in je lichaam. Daarnaast heeft hij nog liever een gitaar dan een racket in zijn 
hand. Sinds de eerste competitiedag heeft hij ook nog, een voor mij zeer interessante andere kwaliteit 
verteld...Laphroaig. We'll have one to celebrate our stay in de tweede klasse, my treat. Helaas trof hij een 
zestienjarig kalf uit Haren van Tennisteam het Noorden en dolf het onderspit. 
   
 



Haar als een Silverback, fluwelen backhand en zacht borstgerommel 
Grijstinten als ware hij een Silverback Gorilla. Zijn techniek is echter zoveel verfijnder dan de woeste kloppen 
op de borst van de gemiddelde Alfpha-man. Vertragen, oplopen, met marge spinnen...op geoefend en tot in de 
perfectie geïnternaliseerd. Dit jaar zal het bij hem ook gaan om Brinta, peper in de kont en de uiteindelijke wil 
om te winnen. Zijn lot is vaak eerste single en dat kan 'ie. Wijs mij de man aan die een volley korter achter het 
net weg kan leggen...zie je wel, die bestaat niet :). Vorig jaar ging hij er in Haren met twee keer 6-0 af, dit jaar 
was het een superspannende eerste set, net verloren uiteindelijk. Het goede nieuws, geknokt als een 
Silverback. 
   

Völkl, tosti en de forhand-druk-slice-return 

Hij is sinds zijn kindertijd in het bezit van het rood met gele Volkl tennisracket, heeft zich vorig jaar wellicht (te) 
tactisch laten terugzetten naar een zesje. Consequentie voor dit jaar, op 3/4 alles winnen...en ik heb daar 
bijzonder veel vertrouwen in.  Veel getraind, zelfs najaarscompetitie gespeeld en natuurlijk overal en altijd in 
het bezit van een machtig wapen...vertraging. Stel je voor dat je zijn tegenstander bent en na 2,5 uur wachten 
de baan op wilt, je staat al klaar...eerst even een tosti, uitbuiken, veters herschikken etc. Zijn eerste return: 
zwaar duwend, giftig en tot aan de rand gevuld met slice, alsof hij je verteld: make it happen mate. Uiteindelijk 
slaat hij iedereen er gillend af, want dit jaar heeft 'ie topspin winners in zijn tas verstopt. Onze jonge Harenaar 
had geen enkel antwoord en vertrok met de staart tussen de benen op allstars richting kantine na twee 
verloren sets. 
  

Aan het eind van ronde 1 een gelijkspel, Erik & Robert waren heel dicht bij een verrassing in de eerste dubbel, 
mochten voor de wedstrijd serveren...ach ja, puntjes op de i :). Ruud en Cam deden hun werk. 
  

Een veelbelovend begin, met natuurlijk een prima line up...dat zal ook blijken in ronde 2. Kortom, we verkopen 
geen huid, schieten geen beer, en spinnen voorlopig als een kat. De vraag is: hoe voegen de geblesseerde 
heren in. I think they can't wait to get out on court! 

  

Gegroet aan alle trouwe, nieuwe en ouwe lezers, 
  

Cheers, 

JP        
 


