
Dag 6: De dame die naar kruiden rook 
Haar olijfgroene huid bedekt het sportieve soepele lichaam. Met ogen als perfecte 
amandelen kijkt ze elke langs de lijn geslagen backhand na. Terwijl onze altijd-goed-lachse 
en puur-voor-zijn-plezier-spelende Han Eshuis zich in Marokko overgeeft aan die dieren met 
twee bulten, wij dachten kamelen, vechten de Peizer thuisblijvers zich naar de eerste 
overwinning. In overigens Marokkaanse temperaturen...de echte woestijn bevond zich op, 
het altijd perfect verzorgde, centre-court. 

TV Marrakech 
Maar nu eerst terug naar onze levensgenieter en danskoning in Marokko, jaja, tegenwoordig 
bezit Han ook over voetenwerk buiten de tennisbaan. Een welverdiend weekendje weg met 
de zaak naar de Koningsstad Marrakech.  

Slapen in een beduine tent onder de prachtige 
sterrenhemel, eten van die prachtige zoete Noord 
Afrikaanse keuken...dadels, olijven, kikkererwten uit 
de tajine. En natuurlijk reisde het tennisracket mee, 
stevig in de tas gepakt. Aangezien in de laatste 
competitiefase de knikkers worden verdeeld is 
training en vormbehoud noodzakelijk. Al snel 
bedankte Han zijn collega's voor de overtocht en 
ging op zoek naar de eerste de beste gravelbaan. 
Na enig rondvragen in de plaats van aankomst, 
vanzelfsprekend spreekt Han z'n talen, belandt hij op 
een prachtig tenniscomlex vlak buiten Marrakech.  

Na de eerste paar ballen te hebben geslagen slaat de ontspanning toe, de schouders 
omlaag, de kuiten los en de blik op de bal...en op die dame die aandachtig langs de baan 

staat te kijken in opperste bewondering. Han slaat met speels 
gemak de meest fantastische ballen, service-volley...alsof het niets 
is, forehand kort-cross...any time, backhand langs de lijn..met z'n 
ogen dicht. Verbaal ook sterk aanwezig, krachttermen als 'Zodejus 
wat lekker', 'Heerlijke bal', Jippie-ah-jee', 'Allez'. Wat een vrolijkheid 
en speelvreugde. Wat een looplijnen, een struisvogel kan wat maar 
de kamelen-loop-lijn is overtreffend. 'T is net of lopen niet nodig is, 
"als je weet waar de bal komt kun jer toch gewoon zijn". Het zit wel 
goed met de altijd aanwezige topvorm, Han staat er zaterdag en lijkt 
onverslaanbaar.  

Na afloop zagen we hem verdwijnen met die prachtige dame, van 
wie onze aanvoerder denkt dat ze naar kruiden rook, ik denk hele 
zoete... 

Ondertussen op de banen van TV Peize… 
Delfzijl maakt het ons makkelijk. Ze komen met drie man. Nog nooit in de historie van Heren 
1 was zo vroeg in de wedstrijd de 2-0 voorsprong bereikt...punt'n benn'n punt'n en deez'n 
zitt'n moar mooi in de tas. Uit Delfzijl vertrokken vader en zoon De Jonge en de altijd drukke, 
schreeuwende, pratende, smijtende Erik. We spelen drie enkels en een dubbel vandaag en 
ieder mag een keer. 

 

 



Tuinieren 
Papa-Ruud is er om ons toe te juichen, helaas dit keer niet de 
kans om zijn vakkundigheid als hamburger-omdraaier te 
etaleren. Samen met zoonlief hebben zij eerder de tuin 
aangepakt. Dorenbos: voor al uw tuin-uitdagingen, snoeien, 
knippen, borderbeheer, aanleg en onderhoud...ze kunnen het 
allemaal. Geen wonder dat Ruud ook tennist als een hovenier, 
slicen en plaatsen zijn ook belangrijke elementen van 
tuinonderhoud. Ook de soep met brood voor na de wedstrijd is 
vooraf klaargemaakt. De enige mopper: “Kan ik alleen maar 
een enkel-wedstrijd van mijn zoon aanschouwen...ben ik 
daarvoor helemaal afgereisd!”     

Ruud wint zijn pot. Goed gecontroleerd tennis, zoon de Jonge heeft niks in te brengen. Op 3-
0 in de tweede set even een mindere fase, kan paps nog wat langer van de wedstrijd 
genieten, en na 3-4 weer doorgepakt.  

Cam doet zijn ding, alleen het is niet genoeg. Verlies in twee sets. Zaterdag revanche en een 
zege! 

Robert speelt fantastisch, de druktemaker uit Delfzijl heeft niks in 
te brengen. De ene winner na de andere rolt van het blad van 
Roberto's racket. Maar dan...hitte hoge spinballen, vermoeidheid, 
spannende tweede set verloren. Een uitgebreide break. Water, 
koelen, natte doek over de kop. "Ik ben zo moe, ik kan niet 
meer". Uiteindelijk terug de baan op en op 4-2 geeft Delfzijl-Erik 
op...superpot! 

JP & Erik sluiten af met de dubbel, spelen ok maar ook niet meer 
dan dat. Verlies in twee sets.  

 

Einduitslag 4-2. Twee punten volgende week en we zijn er, werpt dat trainingsweekend toch 
zijn, zoete, vruchten af J.  

     

JP 

 

   


