
Dag 4 - In bytsje begearich  
 
  
Vlak na de aanscherping van de Corona maatregelen reisde het Peizer vlaggenschip af naar 
Surhuisterveen voor de wedstrijd tegen TSO. De in de winter beklonken transfer van een speler van 
Cream Crackers naar Peize blijkt geen overbodige luxe, uiteindelijk werden slechts 4 spelers fit en 
inzetbaar bevonden. Nadat duidelijk was geworden dat de captain de ophaalroute uitstippelt (en dus 
niet de chauffeur!), zaten onze vier helden voorzien van mondkapjes en vol goede moed in de auto.  
 
Eenmaal aangekomen op het verlaten park van Surhuisterveen bleek de dag een onthullend inkijkje 
te geven in de tekortkomingen van ons geliefde team. We vonden zogezegd onze achilleshiel – zowel 
in fysieke zin bij onze captain alsook in mentale zin. Vergeleken bij de scherpte van de tegenstander 
staken wij akelig bleek en groen af. Direct bij binnenkomst werden wij geconfronteerd met ons totale 
gebrek aan voorbereiding. Niet alleen wisten wij de actuele ratings, winst- en verliespartijen van 
onze tegenstanders niet te reproduceren, op de vriendelijke vraag van onze jonge opponent wie 
onze sterkste singelaar is, moesten wij eveneens het antwoord schuldig blijven. Voor de partijen 
begonnen stonden wij zo in feite al met 1-0 achter.  
 
Het feit dat de Bond vooraf heeft verklaard dat de competitie-uitslag geen gevolgen heeft voor 
promotie of degradatie helpt natuurlijk niet mee, maar om tevreden te zijn met 1 of 2 games per 
partij geeft in de tweede klasse natuurlijk geen pas, Cam, Robert, Gerard! Onze tegenstanders 
daarentegen bleken uit het juiste (Friese?) hout gesneden. Tot diep in de tweede set werden alle 
close calls gechallenged en de Peizer missers bejubeld. Dit is de manier om de druk op te voeren en 
geen game te laten liggen! Ruud had dit gelukkig wel begrepen, maar moest helaas zijn strategie na 
de eerste set noodgedwongen loslaten. Met name op het einde van de competitie kan dit gebrek aan 
instelling de doorslag geven tussen .... ja, tussen wat eigenlijk?  
 
Uiteindelijk dus maar terug naar de basis en genoten van het tennissen zelf. In de dubbels was daar 
gelukkig volop ruimte voor en dus konden we uiteindelijk met een goed gevoel doch zonder een 
goed gevulde tas met punten terug naar huis. Tijd voor zelfreflectie, bezinning en een tweede lezing 
van Winning Ugly by Brad Gilbert. Wie staat er boven ons? Iedereen! Maar we komen sterker terug! 
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