
Dag 5 - Dubbel gevoel op 5 mei 2018 

Gisteren begon het zooo mooi! Een prachtige blauwe lucht; het zonnetje blij aan de hemel en al best 
krachtig om 8 uur ’s ochtends. De ene helft van het team fietste al dauw trappend langs het Peizer 
Diepje, de Onlandse fazant en de Terborgse keffertjes, op weg naar het mooiste tennispark van 
Groningen. De andere helft van het team ging op eigen gelegenheid. Gewapend met, zouttabletten, 
zonnebrand en bananen in de tas, parkeerden ze de auto vol goede moed en bewuste blik, tussen 
het frisse groen van de beuken aan de Savourin Lomanlaan. Wat een schitterend park is dat toch.  

   
Mindfull speurden we het terras af op zoek naar onze tegenstanders. 
Even later schudden we al de handen van respectievelijk Gerard, Lars, 
Tinus en Bert. Onze tegenstanders blijken als team uitsluitend 
samengesteld te zijn op basis de beginletter van hun voornaam. 
Anders, zou het acroniem niet lekker bekken, riepen ze in koor.  

In de schaduw van het clubhuis, schonken deze GLTB een heerlijk 
kopje koffie en trakteerden ons daarbij op een felroze glacé koek. 
Subtiel kregen we op die manier 

al de eerste schokken te verwerken; in onze vullingen 
welteverstaan. Vooral op het Amerikaans amalgaam, dat één 
van ons overzees had laten zetten, werkte dit nog uren door. 
Pas in de dubbels werd deze zure stoot enigszins 
geneutraliseerd door het vooruitzicht van het kunnen winnen 
van een kilo kaas. Dit laatste hadden de teamgenoten van het 
‘Amerikaanse amalgaam’ in het vooruitzicht gesteld bij het 
alsnog binnen halen van de partij. Het mocht niet baten.  

                    Amerikaans amalgaam 

Goed Lachs en Toch Bezwaard werd op baan-C uiteindelijk de basis gelegd voor het mooie 
dubbelgevoel. De fiere singelaars die daar strijd leverden wilden niet stralen, maar winnen. In de 
competitie gaat het toch gewoon om de punten. Punt één, als de eerste set gewonnen is met 6-1 is 
dat winst, maar je bent er nog niet. Punt twee, één game verliezen betekent ook dat je nog minstens 
vier punten over hebt om bij te kniezen. Punt drie, met een gewonnen tweede set, mag je je winnaar 
van de partij noemen. En punt vier, je tegenstander heeft dan verloren. Dat zijn natuurlijk serieuze 
punten, die een dubbel gevoel kunnen veroorzaken, en die maken dat je goed lachs en toch 
bezwaard, trakteert op een ijskoud biertje, opdat het pijn zal doen aan andermans tanden. 

Op baan B werd uiteindelijk het dubbelgevoel ten top gevoerd. Met 
een combinatie van voorzichtige kuittrekkingen van de een, en 
rossige ballen van de ander, werd de tegenstander systematisch op 
het verkeerde been gezet alsmede verblind door akelig felle returns. 
Zo liep de eerste set soepel binnen. De tweede set daarentegen 
mag gerust de boeken in als een huzarenstukje dat vergelijkbaar is 
met Baron von Münchhausen die zich aan z’n eigen haren uit het 
moeras trok; 4-1 achter komen en dan toch de set binnen slepen. 
Wat ‘n dubbelgevoel! 

Na afloop smaakte het bittergarnituur daarom heerlijk zoet. Hoewel, 4-2 verliezen was natuurlijk 
minder goed. Het was een dubbel gevoel na zo’n mooie bevrijdingsdag. Bevrijd, maar ook belast met 
overleven (in de poule). 

Lucky losers 
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