
Dag 6 – Doe eens normaal 
 

Normale jongens doen normale dingen, zet de champagne maar klaar! 

Ja ja trouwe lezers, het vlaggenschip van de TV Peize ligt op ramkoers. Heren 1, a.k.a. het 
Vreemdelingenlegioen, die knappe mannen, die zonderlinge combinatie van karakters en 
kwaliteiten gaan het doen dit jaar. Nog een schamel puntje pakken op Hemelvaartsdag en 
het is zover. Ajax deed het met vele getalenteerde jonkies, Peize doet het met getalenteerde 
oudjes en hun jongere kapitein Roberto. 

Tot nu toe alles gewonnen, de flow zit er in en de poppetjes staan telkens op de goede plek. 
Grootste vijand nu: de spelers zelf en de altijd op de loer liggende onderschatting. 

 

Afgelopen zaterdag kwamen de heren van REO op bezoek, jonge 
mannen met snode plannen. Bij binnenkomst gember in de mond 
en koffie/citroenthee in de hand. Bij het betreden van de 
tennisbaan gember in de kont en liters water in de tas.  

 

Maar eerst het volgende: we zaten lekker aan de stamtoafel met ons koffie & kouke begint 
de grond te trillen…aardbevings ook hier? Neen, het is de inmiddels bekende zware tred van 
Metusalem, daar komt de altijd goedlachse, hij is jarig en brengt voor ieder taart. Alles onder 
het motto: samen delen, samen spelen…of toch liever singelen 😊.  

Na een heerlijk stuk 
taart voor ieder, veel 
gezang van alle 
aanwezigen en dikke 
zoenen van het 
vrouwelijk schoon zijn 
we klaar voor de start.   

 

 

 

Overigens komt tijdens koffie altijd van alles ter tafel, geen gespreksonderwerp wordt door 
de heren geschuwd. Maar nu ook over: “doe eens normaal”, maar ja wat is dat eigenlijke 
normaal. De dikke van Dale levert ons het volgende: 1. overeenkomstig de regel 2. als norm 
dienende 3. een onvertakte keten hebbend 4. een maat voor de concentratie van een 
opgeloste stof 5. loodlijn 6. benzine met een lager octaangehalte dan normale benzine. 

 



Maar ja, wat zeg je nou als je tegen een ander (je teamgenoot, je tegenstander) als je zegt 
doe eens normaal? Een kort rondje langs onze gladiatoren leert ons. 

Cam, the butcher, Parsons: Normal is that you don’t put any effort in 
the backswing when hitting a ball. And when it’s cold you go out in 
black looking like Macgyver the Diver. 

 

 

JP, druktemaker, Weening: Normaal is dat je extra veel energie in elke 
bal legt, overal op loopt, altijd in beweging bent en dat wedstrijden 
mentaal worden beslist (hoezo rust & focus) 

 

 

Han, lachebekje, Eshuis: Normaal is dat je als het tegenzit heel hard en 
hoorbaar “ZO SLECHT” roept, en dat je bij een bal van de 
tegenstanders op de lijn heel hard roept “ZO’N MAZZEL”. 

 

Ruud, Pizzaslize, Dorenbos: Normaal is dat je tussen de games door 
lekker rustig en uitgebreid op het bankje zit, dat je ondanks dat je alle 
slagen in huis hebt vaak kiest voor de vertragende bal en dat je 
godverdomme uitspreekt met een prachtige zachte g. 

 

Erik, stylist met stopvolley, Noordik: Normaal is dat je zo min mogelijk 
energie is het spel stopt (lees: ik wil niet singelen), en vooral de bal het 
werk laat doen. En dat je pas bij plus 25 graden in korte broek en t-
shirt op de baan staat. 

 

Robert, tacticus, Fledderus: Normaal is dat je de ideeën in je hoofd 
direct via de mond een uitgang biedt, dat je je als een ware kapitein 
buigt over zowel de opstelling van de spelers als de hapjes. 

Kortom, wat is normaal…zoveel mensen zoveel wensen. Toch knap dat 
de heren van Peize 1 samen richting kampioenschap tennissen. 

 

 

 

 



U zult begrijpen, REO had zaterdag geen kans. Even snel de uitslagen en spelers: 

Ruud wint eenvoudig met 6-2, 6-2 van Nick. Robert wint knap van spinkoning Kees, 6-1, 6-4. 
JP wint op karakter met niet al te best tennis van Paul, 6-1, 7-5 (na 2-5 achter). Han wint 
eenvoudig van Daniël. 

Dubbels: 

Ruud & JP vechten zich naar winst in 4-6, 6-3, 10-2. 
Robert & Erik solide naar winst in 6-2, 6-2. 

 

Dus lieve lezers en lezeressen, komt allen naar ons tennispark op donderdag aanstaande. 
Hemelvaartsdag - Kampioensdag! 

En heren: visualiseer die cup met de grote oren, slaap goed, stretch elke dag, doe Healthy 
FOod or beers, laat onderschatting je niet inpakken, controleer je materiaal en dan komt het 
goed!         

Cheers!  

 

Gewone, normale mannen 

     


