
 

Verslag, verslag...doe nog een verslag. 
  

  
Hel en verdoemenis, heremetijd, je krijgt wat je verdient, 't kon minder...oh ja?, tragedie in 
de tweede klasse, gelijmd herenteam onderuit, weg met de bondscoach, tactisch falen, 
London & Parijs terwijl het in Groningen gebeurt, dom rennen en blessures, in de v(h)al 
gelokt door Cream, vreemdelingenlegioen faalt opzichtig, opgaves de Marsch lijken op 
matchfixing?, in het zicht van de haven..., grijs-oud-versleten, verkeerde stof wedstrijdshirts 
hebben voorspellende waarde, groen voor de derde klasse, gebrek aan gogme en mentale 
hardheid doet heren 1 de das om, waar ging het mis, herenteam gaat voor tussenjaar in 
klasse 3, een punt te weinig, heren 1 wordt heren 2?, jammerrr de pammerrr, wat kunnen 
die jongens zingen, curling als alternatief?, wat zullen ze gemist worden, dalen om te kunnen 
pieken, 't is ja wat, eervol: neen, sfeervol: een beetje, einde van een tijdperk?, shake it off, 
get a grip and move forward, it can only get better! 
   
Zomaar wat willekeurige krantenkoppen met de kennis van nu. 
  
Met de kennis van toen: uit bij Veracket. Na veel rondbellen eindelijk een vierde man, 
ingezet als derde singel...stuurfout. 
  
Het weekend van de stuurfout: Verstappen als goddelijke jongste GP winnaar in de muur van 
Monaco. Kruiswijk slaapt al onder roze dekbed, in roze pyama, eindelijk weer een 
Nederlandse Ronde winnaar (en rossig ook nog)...al klapschaatsend op de pedalen in de 
ijsmuur van het dak van de Giro. 
  
Waar ging het nog meer over: babes en gents in hottubs, het beter pivoteren op de baan, 
wat zeg je wel en wat zeg je niet...wat is eerlijkheid. Is de mens eerlijk, of modern gezegd 
transparant. Zeggen wat je denkt of zonder denken uitflappen. Wat is het toch rustig bij Han 
op de baan, geen enkele GVD voelt dan ineens als leegte. Oh ja...Roberto in puike vorm 
grijpt een dubbel bagle, noem het nu maar een Pyrrus overwinning. Om 22.20 werd de 
laatse bal in de dubbel gespeeld. 
   
Zomaar wat krantenkoppen met de kennis van 'vroeger'. 
  
Eshuis vecht zich vloekend naar zeges in zowel dubbel als enkel, Rudifix slicet weer een 
drietje tot tranen, ontketende Robert Fledderus kletst, slaat, zwiept en wint alweer, Erik 
Noordik...hoeveel volleys kun je wegleggen, weergaloze uitvoering met subliem technisch 
spel, Campbell blijft voor de zoveelste keer op de been en laat tegenstander versuft achter 
op de baan, JP rent en ramt met de zoveelste (om de backhand heen gelopen) forehand 
winner gaten in het gravel. 
  
Mannen, gesterkt weer verder. Volgend jaar voorafgaand aan het seizoen een tweedaags 
trainingskamp met avondprogramma. Graag sluit ik af met de volgende vraag: 
   
Heren 1, voorjaar 2016: “were they watching the same ball?”  
   



p.s. 
  
als bonus nog eenmaal de BBQ-Quiz. 
  

******************************************** 

Quizvragen BBQ TV Peize, petje op/petje af  

1. Welke speler won de meeste grand slam titels?      

                Op: Roger Federer (17) 

                Af: Rafael Nadal (14) 

2. Hoe vaak won Rafael Nadal Roland Garros? 

                Op: 8 keer 

                Af: 9 keer 

3. Wie is de laatste niet Europese grand slam winnaar? 

                Op: Juan Martin Del Potro ( US Open 2009) 

                Af: Andre Agassi (Australian Open 2003) 

4. Welke speelster won de meeste grand slam titels? 

                Op: Steffi Graf (22) 

                Af: Margareth Smith Court (24) 

5. Wie is de aanvoerder van TV Peize Heren 1? 

                Op: Erik Noordik 

                Af: Robert Fledderus 

6. Welke tennisster uit Peize tennist volgend jaar in Amerika? 

                Op: Fleur Eggink 

                Af: Julia Brink 

7. Waar is de langste officiële tenniswedstrijd ooit gespeeld? 

                Op: Roland Garros 



                Af: Wimbledon (11 uur, 5 minuten, 70-68 vijfde set) 

8. Tussen wie ging deze langste wedstrijd? 

                Op: Gaston Gaudio en Leyton Hewitt 

                Af: John Isner en Nicolas Mahut 

9. In welk jaar werd op Wimbledon voor het laatst met een houten racket gespeeld? 

                Op: 1985 

                Af: 1987 

10. Wie is op dit moment clubkampioen bij de heren? 

                Op: Tom Nicolai 

                Af: John Hommes 

11. Welke afbeelding staat er vaak op het tennisshirt van JP Weening 

                Op: Angry Bird 

                Af: Naakte vrouw 

12. Met welke tennisbal speelt de jongste jeugd bij tennis? 

                Op: 'rode bal' 

                Af: 'oranje bal' 

13. Wat fotografeert Jaap Koster, naast het maken van sportfoto's, graag? 

                Op: gebouwen 

                Af: vogels 

14. Wie is de jongste grandslam winnaar? 

                Op: Boris Becker (Wimbledon 1985, 17 jaar, 7 maand) 

                Af: Michael Chang (Roland Garros 1989. 17 jaar, 3 maand) 

15. Wat is de nationaliteit van Heren 1 speler Campbell Parsons? 

                Op: Canadese 



                Af: Amerikaanse 

16. Welke Nederlander speelde ooit de finale van Roland Garros? 

                Op: Richard Krajicek 

                Af: Martin Verkerk 

17. Hoe heet het clubhuis van de studententennisverenigingen, TAM, 

      Veracket, GSTC te Groningen? 

                Op: de Racketclub 

                Af: het Haarhuisje 

18. Hoeveel zusjes Williams zijn er? 

                Op: 5 (Venus, Serena, Lyndrea, Ysha, Yetunde) 

                Af: 4  

19.  Wat is de ranking van Kiki Bertens na Roland Garros? 

                Op: 27e 

                Af: 34e 

 20.  Welk lid van TV Peize is dit jaar Koninklijk onderscheiden? 

                Op: Peter ten Hoor 

                Af: Foekje Ronde 

 21.  Wie won de meeste titels in de open era bij de mannen (na 1968) 

                Op: Roger Federer 

                Af: Jimmy Connors 

 22.  Wie won de m is het enige grandslam toernooi zonder dak? 

                Op: Australian Open 

                Af: Roland Garro 

24.   Hoe wordt een bal door de benen gespeeld bij tennis genoemd? 



Op: tweezer 

Af: panna   

 25.  Wie won de laatste Olympisch gouden medaille bij de mannen? 

                Op: Rafael Nadal 

                Af: Andy Murray 

 26. Wie won de laatste Olympisch gouden medaille bij de vrouwen? 

                Op: Maria Sjarapova 

                Af: Serena Williams 

27.  Hoe heet een tie-break tot de 10 

                Op: super-tiebreak 

                Af: ten-break 

28.   Wie is de laatste Zweedse grandslam winnaar? 

                Op: Stefan Edberg 

                Af: Thomas Johannson 

29.  Wat gebeurde er tijdens de door Richard Krajicek gewonnen    Wimbledon finale? 

                Op: Een vrouwelijke streaker rende over de tennisbaan 

                Af: Een haan rende tijdens de rally over de tennisbaan 

30.  Hoe lang duurde de langste grandslamfinale ooit (shootout)? 

Djokovic- Nadal, Australian open 2012 

  

               5 uur, 53 minuten          
 


