
Captain Rob en momenten van geluk 
Afgelopen zaterdag was het alweer de 3e speelronde van het befaamde Heren1. Uit bij het eveneens 
legendarische Heren 5 van GTLB. De aanvoerder (ik zal hem in het vervolg van dit verslag Captain Rob 
noemen) had de geselecteerde teamleden gesommeerd om precies om 7.45 uur op de fiets bij de 
tennisbaan in Peize te staan om bij wijze van warming-up op de fiets naar Groningen te rijden. 

 

De eerste singlelaar, bij de lezer beter bekend onder de naam Rudifix, had besloten met de auto te 
komen. Vreemd, maar als reden werd door hem opgegeven, dat hij nog een ATP toernooi moest 
spelen in Barcelona. Wat de schrijver van dit stuk is opgevallen is dat Rudifix de laatste tijd behoorlijk 
in ranking is gestegen. Het vermoeden is dat aan deze plotseling stijging, matchfixing ten grondslag 
ligt. Een onderzoek hiernaar loopt nog en indien er hierover meer duidelijkheid is, zal dit via de 
daarvoor bestemde kanalen naar buiten gebracht worden. 

Welnu op de fiets naar Groningen dus. Alle geselecteerde spelers verkeerde in een uitstekende 
conditie, zo ook de op het laatste moment opgeroepen vermaarde dubbelaar en nettijger, Gerard 
Offringa. In no-time arriveerden zij als eersten op het tennispark Vorenkamp.  

Deze fietstocht was het sluitstuk van het door Captain Rob 
reeds maanden geleden ingezette psychologisch masterplan. 
Al jaren is Captain Rob bezig met het ontwikkelen en 
verfijnen van z’n plan. In het wetenschappelijke tijdschrift 
Science zijn al diverse publicaties van de hand van zijn over 
dit onderwerp verschenen (o.a. “Race to the bottom” en 
“Emotional Imbalance”). Hoopvolle titels waar de mannen 
wat mee kunnen. Captain Rob is met recht een autoriteit op 
dit gebied te noemen. De theorie is als volgt: probeer tijdens 
de wedstrijd momenten van geluk/euforie te creëren vlak 
voor te verwachten belangrijke wedstrijdfases. Op deze wijze 
zal een gevoel van onoverwinnelijkheid ontstaan waardoor 
sporters boven zichzelf uitstijgen en zo de belangrijke punten 
winnen.  



Mooie theorie natuurlijk maar hoe denkt Captain Rob dit te bereiken, zult u zich als lezer afvragen. 
Door reeds tijdens een trainingskamp in de winter te starten met zoals hij dat noemde 
‘bewustwording van de gelukervaring’. Te pas en te onpas confronteerde hij de spelers tijdens dit 
kamp met de waardering van het moment met het ervaren geluksgevoel. De laagste scores werden 
gemeten tijdens een bezoek aan een voetbalwedstrijd van De Graafschap. De hoogste scores tijdens 
dat trainingskamp werden bij de spelers gemeten tijdens een bezoek aan de Grolschbrouwerij na het 
nuttigen van de aangeboden consumpties. Toen JP door zijn teamleden werd gedwongen onder de 
tap plaats te nemen ging de gelukscore ‘through the roof’. Doping was dus voor zijn spelers een 
gelukbepalende factor, zo concludeerde Captain Rob. Zijn uitpuilende rugzak op deze fietstocht zat 
dus vol met doping. Om niet te veel aandacht op deze rugzak te vestigen had hij deze voorzien van 
de tekst ‘Healty Tennis Program’. Echter drugs waren het laatste redmiddel. Veel spelers bleken goed 
coachbaar. Geluksmomenten konden door Captain Rob worden gecreëerd bij deze spelers. Door zijn 
vakmanschap schatte Captain Rob de juiste momenten van geluk tijdens de wedstrijden in.  

Helaas waren er twee probleemgevallen. U raadt het al, JP. Hij had iets te veel geluksmomenten 
ervaren en was naar een afkickweekend op Schier. Erik, een speler waar u het niet van verwacht had, 
gaf de voorkeur aan een met drugsoverladen Flower Power feest   

  

 

 

 

 

 

 

 
De eerste single werd gekocht. Daardoor won Rudifix vrij gemakkelijk en kon hij afreizen naar het 
ATP toernooi in Barcelona. De 2e single werd gewonnen door Captain Rob zelf. Na een makkelijk 
gewonnen 1e set, zat het in de 2e set tegen.  

 

 

 

 

 

 

 

Heel ongebruikelijk voor Captain Rob begon hij op zichzelf te mopperen en verloor deze set. Op een 
door Benjamin inderhaast ingelaste plaspauze ging de ‘Healty Tennis Program’ rugzak mee naar het 
toilet. Een flinke dosis werd Captain Rob toegediend en schaterlachend van geluk huppelde hij van 
het toilet naar de baan. De toeschouwers en met name de GLTB spelers fronsten hun wenkbrauwen. 
Benjamin haastte zich om te melden dat de aanvoerder net een telefoontje had gehad van Science 



dat er weer een artikel van hem werd gepubliceerd. Vol ontzag werd de euforie van Captain Rob 
door de tegenstander begrepen. De 3e set werd eenvoudig en gelukkig door hem gewonnen. Kortom 
2-0. 

Toen ging The Cam de baan op. Een speler die enkele 
seizoenen geleden gehaald werd uit the USA. Cam was 
voor de wedstrijd uitvoerig gecoacht door Captain Rob, 
een verademing met de ridicule coach sessie van Rudifix 
vorig jaar, gezeten op een struisvogel. Cam is een goed 
coachbare speler en won zijn wedstrijd overtuigend met 
goed geplande geluksmomenten. Het team was 
halverwege haar belangrijke missie, een zege bij het 
onoverwinnelijke gewaande grote GLTB Heren 5, al jaren 
acterend op het hoogste niveau.  

 

En toen moest Benjamin het dus (weer) doen. Weer 
drukte die zware mentale last op zijn nog jeugdige 
schouders. Gelukkig, what’s in the word, zat Captain 
Rob in de coachbox. Benjamin, zo bleek tijdens de 
aanloop naar deze wedstrijd, was tijdens lastige fases in 
de wedstrijden voor Captain Rob moeilijk bereikbaar. 
Hij was dan vaak zo introvert, in zichzelf gekeerd, gaf 
geen kick en keek strak voor zich uit. Dat was niet wat 
Captain Rob wou zien. Hij wilde emotie, getier, 
geschreeuw! Niets van dat alles. In de eerste fase van 
de wedstrijd was Benjamin superieur, geen vuiltje aan 
de lucht. Echter de taaie gladiator van GLTB, bekend om 
zijn verbetenheid en winnermentaliteit, kwam in de 2e 
set onverwachts sterk terug. Dreigde nu in het zicht van 
de haven een deceptie, nee toch? Captain Rob vroeg 
herhaaldelijk tijdens de wisselmomenten naar een cijfer 
van Benjamins geluksgevoel en steevast was het een 
cijfer beneden de 4. Niet erg hoopgevend…  

Ten einde raad greep Captain Rob in zijn rugzak. En toen kwam plots een medewerker van de Anti 
Doping Autoriteit het center court oprennen geflankeerd door een hevig snuivende drugshond. Zij 
gingen linea recta op de ‘Healty Tennis Program’ rugzak van Captain Rob af. Iedereen zat als aan de 
grond genageld. Was het grootste doping schandaal van de 21 eeuw aanstaande? Zou de reputatie 
van Captain Rob aan de schandpaal worden genageld? Er moest wat gebeuren, het anti doping 
koppel nadere met rasse schreden de rugzak. Was het de hand van God zo vlak voor de Pasen, was 
het toeval, we zullen het nooit weten. Uit het niets dook een vredesduif op, in een duikvlucht naar 
beneden recht op de rugzak af. Hij nam deze tussen zijn snavel. Gelukkig was deze niet meer zo 
zwaar na de toegediende dosis van Captain Rob. De vredesduif vloog met de rugzak weg en de Anti 
Doping Autoriteit agent en zijn hond hadden het nakijken en zagen nog net dat de duif een witte 
klodder liet vallen in het drankje op het tafeltje van dames 1 van GLTB. Bij nader onderzoek door de 
Anti Doping Autoriteit bleek deze witte klodder geen doping te bevatten. 

 



Deze onverwachte kolderieke situatie maakte iets los in Benjamin. Hij kreeg weer die twinkeling in 
zijn ogen. Op de achtergrond hoorde hij Captain Rob nog roepen: wat is je cijfer van je geluksgevoel. 
Hij draaide zich om, lachte naar Captain Rob en antwoorde binnensmonds, nauwelijks hoorbaar, 
maar wel door Captain Rob waargenomen: 10. 

Captain Rob begreep dat de overwinning in de tas zat. Maanden van 
voorbereiding bleken niet voor niets. Er gleed iets van hem af. De 
zware last die hij maanden met zich mee had gesleept. Opgelucht 
keek hij de duif na en zag nog net dat hij de rugzak liet vallen boven 
het topsportcentrum Groningen in Corpus den Hoorn. Eind goed al 
goed, dacht hij.  

O ja, de dubbels werden eenvoudig gewonnen en de invaller Gerard, 
de nettijger, Offringa was de man of the match. 

Op de terugweg naar huis ontstond weer dat teamgevoel, die jongensachtige verbondenheid. 
Jongens waren het, maar aardige jongens met een 6-0 resultaat in de rugzak. O nee, die stond nog bij 
de club… 

 

 

 

 

  

 

  


