
Een historisch moment 
  
Degenen die het vorige verslag van het Heren 1 team gelezen hebben, en wie heeft dat niet, 
zullen ongetwijfeld onder de indruk zijn geweest van de heroïsche namen en daden die de 
schrijver van dat stukje zichzelf en zijn teamgenoten toedichtte. En misschien ontstond zo bij 
het naïeve deel van de lezers het verkeerde beeld dat de leden van het heren 1 team – 
zogenaamde Drentse Romeinen – het opnamen tegen een onoverwinnelijk team – 
zogenaamde Gallische Gruningers – daarbij suggererend dat dat team stijf zou staan van een 
toverdrank (meldonium?) waardoor die arme heren uit Peize al bij voorbaat kansloos zouden 
zijn, maar natuurlijk pas na op sublieme wijze hieraan tegenstand geboden te hebben…. 
  
Als u het mij vraagt, een sterk staaltje van ontkenningsgedrag. 
  
Beste mensen, laat u dus geen zand in de ogen strooien, het vorige wedstrijdverslag bevatte 
slechts uiterst makkelijk gekozen woorden (en zinsbegoochelende illustraties) om de 
waarheid te verbloemen. En die waarheid is, beste dames en heren, dat er tijdens de eerste 
speeldag slechts één constante was, en dat was niet snelheid, dat was ook niet techniek, 
strategie of inzet, nee dames en heren dat woord was: gepruts. Nu ik het woord zo op mijn 
beeldscherm zie, moet ik eerlijk bekennen dat het woord ook mij pijn aan de ogen doet, 
maar ik laat het woord toch staan want in deze cruciale fase van de competitie dient elke 
vorm van struisvogelgedrag vermeden te worden. 
  

Hoe het ook zij, na die eerste speeldag nam de 
teamcaptain de enige juiste beslissing, het team moest 
gewijzigd worden, het team had dringend inspiratie nodig, 
een creatief, veelzijdig en intelligent speler moest worden 
ingezet. De teamcaptain besefte dat er geen mooiprater, 
veelprater, adhd-type, huppelende look-a-like professor 
etc. nodig was, daar lopen er in Peize immers al genoeg 
van rond. Nee, er was behoefte aan een realistische, 
nuchtere, bescheiden en ervaren speler. En gelukkig 
beschikt TV Peize over zo’n speler. Ik zal zijn identiteit niet 
onthullen, daarom heb ik besloten om hem voor dit stukje 
de fictieve naam Rudufix te geven. 

  
Zo gezegd, zo gedaan. Het vernieuwde heren 1 team meldde zich zaterdagochtend netjes 
tegen negenen bij tennisclub Cream Crackers in Groningen. Helaas heeft die tennisclub geen 
Jaap Koster en dus bleken de banen van dermate erbarmelijke kwaliteit te zijn dat het niet 
werd aangedurfd het team uit Peize op de banen los te laten. De Peizer heren werd daarom 
de volgende keuze voorgelegd: óf de wedstrijd zou indoor – op tapijt tennisbanen – 
plaatsvinden, óf de wedstrijd zou worden verplaatst naar de eerste inhaaldag. Rudufix 
overzag de situatie en de gevolgen razendsnel. Gelet op de gebrekkige voorbereiding van het 
Peizer team, het feit dat het team uit overwegend gravelbijters bestaat, de gebrekkige 
moraal van het team na het desastreuze eerste verlies, de mogelijkheid dat het een 
vooropgezet plan van de tegenpartij betrof etc. etc., maakte hij de enige juiste keuze: 
verplaatsing van de wedstrijd naar de eerste inhaaldag. Zijn inschatting was dat als de 
wedstrijd indoor zou plaatsvinden er hooguit één enkelpartij gewonnen zou kunnen worden 



en, als het erg mee zou zitten, misschien ook één of twee dubbels. En dat zou het team, na 
die vernietigende eerste competitiedag, zich niet kunnen permitteren want een 
overtuigende overwinning was nu van levensbelang. 
  
U voelt het al aankomen beste lezers, Rudufix werd 
overstemd door de andere drie teamleden. Zij zagen het juist 
wel zitten om het uiterst verdachte aanbod van de 
tegenpartij te aanvaarden, kortom, zij kozen voor de indoor 
wedstrijd. Waar die keuze door hen op werd gebaseerd, is 
tot op de dag van vandaag een mysterie. Medicijngebruik, 
vlagen van verstandsverbijstering, geld, vrouwen, wie weet 
welke geheimzinnige elementen hier een rol hebben 
gespeeld. Er zullen nog boeken over worden volgeschreven, 
vele experts zullen er zich het hoofd over breken, maar wie 
weet zal er ooit een sluitende verklaring gevonden worden 
voor dat nu al historische moment dat drie van de vier heren 
van het heren zaterdagteam van Peize deze hemeltergende 
keuze maakten. 
  
Maar zo geschiedde: de heren uit Peize betraden met een volledig misplaatst zelfvertrouwen 
de tapijt tennisbanen om er, een paar uurtjes later en met een 0-3 tussenstand, weer 
mismoedig af te strompelen. Er werd zelfs geen set binnengehaald. Rudufix zag het met 
afgrijzen aan. Maar het moet worden gezegd, eerst wat aarzelend, daarna volledig 
overtuigd, gaven zijn medeteamleden aan de situatie inderdaad volkomen verkeerd 
ingeschat te hebben en dat het dus inderdaad totaal misplaatst was geweest niet ervoor 
gekozen te hebben de wedstrijd te verplaatsen naar de eerste inhaaldag. Gelukkig was zo de 
eensgezindheid in het team hersteld, en toen de neuzen weer allen dezelfde kant opwezen 
werd in een mum van de tijd de stand gelijkgetrokken: 3-3. Maar ja, had iedereen de wijze 
woorden en keuze van Rudufix gevolgd, dan had Peize tijdens de inhaaldag de wedstrijd 
moeiteloos met 6-0 gewonnen en was klassebehoud al een zekerheid geweest en ja beste 
mensen, dan was een kampioenschap zelfs in beeld gekomen. Helaas, het heeft niet zo 
mogen zijn. 
  
Laten we hopen dat het team van deze pijnlijke les heeft geleerd. En laten we hopen dat 
klassebehoud zal worden gerealiseerd. Want, en dat zal u ook met me eens zijn, een dorp zo 
mooi als Peize verdient het om een herenteam in de tweede klasse te hebben.  
 


