
Voorbereidingsrituelen 

  

 “Geen zorgen, zelfvertrouwen is hoog. Ik verkeer in topvorm. Twee punten zijn a.s. zaterdag al in de 
tas”….aldus één van de spelers van het heren 1 zaterdagteam van TV Peize, daags voor de 3de competitiedag. 
  

Ja ja, beste lezers, het zal niet de eerste keer zijn dat zelfoverschatting de achilleshiel van dit team dreigt te 
worden. Om dit verder te verduidelijken gun ik u een kijkje in de bizarre voorbereidingsrituelen van een aantal 
spelers. Laat ik beginnen met H. Door zijn vele tennismarathonpartijen in het verleden, spinning activiteiten in 
het heden en andere niet nader te benoemen bezigheden had deze al wat oudere, rustige en goedlachse heer 
een beetje last van zijn knie. Kan de beste overkomen, alle begrip daarvoor. In het belang van de 
tenniscompetitie 2017 verwacht je dan dat de kijkoperatie optimaal gepland gaat worden, bijvoorbeeld direct 
na de tenniscompetitie 2016 zodat je voldoende tijd hebt om eerst te herstellen om de training daarna weer 
rustig maar kordaat op te kunnen pakken zodat je tot in de puntjes voorbereid aan de eerste competitiedag 
van start kunt gaan. Zo niet H. Hij regelt een kijkoperatie een weekje voor de eerste competitiedag ..… Ik verzin 
dit niet beste lezers. H. beweert dan wel nu een ‘betere knie’ te hebben maar als hij vervolgens na 5 minuten 3-
0 achterstaat is natuurlijk die knie de schuldige (diepe zucht). 
  

Dan J. Iedere sporter weet: geen onnodige risico’s nemen tijdens de competitieweken. Dus niet gaan 
bungeejumpen of paragliden, en ook geen speed skiën in Kitzbühel of stierenrennen in Pamplona. En dus zeker 
niet over hoge, puntige hekken klimmen om indruk te maken op …, ja op wie eigenlijk J.? Overigens gaat het 
verhaal dat de verwonding aan de hand van J. niet het gevolg is van een indrukwekkend hoog en puntig hek 
maar van een onhandige actie met een punaise. 
  

Vervolgens Ro. Na twee competitiedagen, met wisselend succes, besloot deze nog piepjonge, muzikale 
marketeer dat het ideale en verdiende moment is gekomen voor een ontspannende vakantie. Oké, Italië is een 
sportgek land dus misschien dat hij daar inspiratie heeft opgedaan voor een succesvollere tweede helft van de 
competitie maar zijn vakantieverhalen gingen niet verder dan pizza, bruschetta, risotto, aperetivo, cappuccino, 
strand en zwembad, kortom: la dolce vita. Het belooft weinig goeds voor zijn tennismaatjes. Nog bonter maakt 
E. het. Meneer vindt een safari in Zambia en Tanzania – en ik benadruk hier: tijdens de competitie - blijkbaar 
een ideale manier van voorbereiding. Zijn teamgenoten wachten in spanning af of hij het redt om 
ongeschonden, en zonder overdraagbare virussen e.d., huiswaarts te keren en weer aan te sluiten bij zijn team 
om zijn dubbelcapaciteiten in te zetten, want meneer vindt de single “een steeds grotere opgave” (heel diepe 
zucht). 
  

Ter vergelijking: de tegenstanders, een vriendelijk groepje 50-plussers uit Zuidlaren, bereiden zich ieder jaar 
weer tot in de puntjes voor: naast de vele trainingsuren en wekelijkse tactieklessen gaan ze ter inspiratie ieder 
jaar gezamenlijk naar Roland Garros, organiseren ze wereldrecord pogingen (tennisgerelateerd), hebben 
plakboeken van successen uit het verleden (die ze vol trots aan al hun tegenstanders tonen, ter ontmoediging) 
en houdt men alle statistieken bij van 25 jaar competitie. En ze kennen elkaars voornamen! 

  

De derde competitiedag verliep dus geheel volgens verwachting: E. afwezig (want een safari was belangrijker), 
H. verloor (en gaf zijn knie de schuld), J. verloor (en gaf de hoge, puntige hek de schuld), Ro. racete a la 
Verstappen van Italië naar Peize om op tijd te zijn voor de dubbel (wat zeer te prijzen is) om deze vervolgens te 
verliezen (en gaf de kwaliteit van de autowegen de schuld), Ru. won (na 3 uur bikkelen, maar ja het benodigde 
fysieke herstel zal hem vast weer weken van de tennisbanen houden) en ook C. won (onverstoorbaar als altijd, 
wel goed voorbereid, en weer reikhalzend uitkijkend naar de volgende speeldagen). Einduitslag 2-4. 
  

“Mannen, het had ook 4-2 voor ons kunnen worden […] Goed gespeeld, mooie partijen […] Toppers!” … aldus de 
teamcaptain. 
  

Terwijl de teamcaptain zijn manschappen zou moeten wijzen op de gevaren van een te groot zelfvertrouwen, 
oftewel: zelfoverschatting, moedigt hij met dit soort tweets het laakbare gedrag, oftewel: de bizarre 
voorbereidingsrituelen, juist aan. Levensgevaarlijk, beste lezers, als u het mij vraagt. Waar zijn de tijden 
gebleven dat er een speler opstaat om de anderen naar het juiste pad te leiden? 

  

(naschrift redactie: Rudufix was bijvoorbeeld zo’n speler maar de andere spelers weigerden destijds zijn wijze 
raad te volgen met alle desastreuze gevolgen van dien). 

 


