
Dag 1 - Lachend van de baan 
 
Ze zitten met z’n drieën in een elektrische auto. Over de N386 suizen ze geruisloos richting snelweg. 
Gerard demonstreert ondertussen de nieuwste snufjes van z’n voice recognizing routebegeleiding, 
maar de wifi blijkt niet te werken. Toch maar gewoon op gevoel rijden. Toen ze uiteindelijk de A28 
opdraaiden zat de stemming er prima in. Animerende gesprekken over de laatste politieke 
ontwikkelingen, de kunst van het omdenken, toekomstvoorspellingen en muziek wisselen elkaar in 
rap tempo af. Het zonnetje breekt door. Niets kan de dag nog stuk maken! 
 
Halverwege de rit komt captain Robert erachter dat hij zich een half uur in de aanvangstijd heeft 
vergist. Met een sorry-dom-dom-dom-belletje naar de aanvoerder excuseert hij zich behendig uit de 
situatie.  Han - de 4e man – zou rechtstreeks van z’n tweede woning in Midden Drenthe vertrekken, 
dus die zou vast op tijd zijn in Zwolle, waardoor er weinig reden tot stress overblijft. 
 
Bij de Zwolse Lawn Tennis Bond worden de Peizer mannen geduldig opgewacht op het terras. De 
banen liggen er prachtig bij, vogeltjes fluiten en iedereen heeft zin in een lekker potje tennis. Han 
komt een kwartiertje later, want stond bij een andere tennisclub in Zwolle. Er blijken er 6 te zijn, dus 
ook dit wordt hem vergeven.  
 
Na de tweede voorstelronde gaan Robert, Gerard, Han en Cam één voor één de baan op. Na een 
tijdje komen ze één voor één weer lachend van de baan. ZLTB blijkt een maatje te groot. Het hoge 
tempo, de pittige spinballen en de lage foutenmarge van Mika, Marijn, Marc en Tom zorgen voor 
dikke setstanden.  
 
Met een paar keer ‘Verdikkeme’ en ‘Oeff die had ik bijna’ en ‘Mooie bal hoor!’ blijft de sfeer 
onderling zeer goed. Peize blijkt een waardige verliezer te zijn. Het brede bieraanbod van de kantine, 
de Airfryer snacks en de geanimeerde nagesprekken, zorgen voor een heerlijke eerste competitiedag.  
 
Lachend rijden de mannen terug naar Peize. Ze hebben weer veel geleerd J. 
 

  
 

  
 


