
Jongens waren we , maar aardige jongens 
  

  
Met deze woorden begint het boek Titaantjes van Nescio. Wie heeft dat vroeger niet op zijn 
lijst voor Nederlands gezet, al was het alleen maar om het geringe aantal pagina’s. De bundel 
van Nescio, een pseudoniem wat vertaald uit het Latijn ‘ik weet het niet betekent’ (prachtig 
toch) met de verhalen De Uitvreter, Titaantjes en Het Dichtertje telde een dikke 120 
bladzijden. Ondanks lange onderhandelingen toen der tijd met mijn docent Nederlands, 
omdat ik van mening was dat het eigenlijk drie boeken waren, mocht ik het toch maar als 
één boek op mijn lijst zetten. 
  
De titel van dit verslag van Heren 1 is met zorg gekozen. Het ging bij Nescio om de onschuld 
en dromen van de jeugd. Op zaterdag 16 mei zaten 4 jongens in de auto naar Kollum. Vier 
jongens met een missie en met dromen. Vier jongens die eens onverschrokken waren en 
voor niets en niemand bang. Dat was vroeger, maar op deze dag zouden deze tijden van 
onverschrokkenheid en onoverwinnelijkheid herleven, dat wisten zij zeker. Het was een 
prachtige dag. Goed geluimd en vol goede moed waren zij, het doel zou immers bereikt 
worden. Het doel beste lezer, voor wie de ontwikkelingen van Heren 1 niet op de voet volgt, 
was minimaal 2 punten pakken tegen het o zo machtige Kollum. Immers met 2 punten in de 
tas zouden wij degradatie uit de 2e klasse met zekerheid afwenden. De sterren stonden goed 
en de moraal was hoog. In de auto werden grappen gemaakt en onderhandeld over de 
opstelling. Wie speelt de 1e en wie de 2e singel etc. 
   
Wellicht is het goed de jongens die op deze bewuste dag naar Friesland togen even aan u 
voor te stellen. Ten eerste Ruud, een praatgrage frivole baseline speler. Dan is er JP en wat 
ingetogen luie tennisser. Met lui wordt bedoeld, niet bewegelijk op de baan, loopt niet als 
het niet hoeft. Dan is daar Cam, vloeiend Engels en Nederlands en niet kapot te krijgen op de 
baan. En tenslotte de Benjamin van het stel en chauffeur, Han. Fluwelen techniek en op de 
baan altijd rustig en goedlachs. 
  
Gaande weg de barre tocht naar Friesland werd de stemming steeds uitgelatener en 
grimmiger. Wij zouden die Friezen wel eens een lesje leren. Iedereen in de auto voelde 
ineens een innige verbondenheid met Bonifatius en of het toeval was of niet (wij zullen het 
nooit weten) sprong het navigatiesysteem op Dokkum in plaats van Kollum. Dat was 
vervolgens ook de reden dat wij veel te laat op de plaats van bestemming aankwamen. 
Echter éénmaal in Kollum begonnen duistere krachten zich tegen ons te keren. Wij hadden 
toen al op ons hoede moeten zijn. Echter ‘wij waren jongens, aardige jongens’ maar achteraf 
bezien ook wel wat naïeve jongens. Toen al hadden we moeten zien dat er een groot, reeds 
lang van te voren tegen ons geraamd complot zich begon te manifesteren. Want wat 
gebeurde er na reeds vele omzwervingen in Friesland, in Kollum. Precies de tegenstander 
had met behulp van het fameuze satelietgrondstation in Burum, het navigatiesysteem van 
de auto gehackt en totaal ontregeld. Wij moesten daarom de weg naar de tennisbaan vragen 
in Kollum. Niets vermoedend, vroegen de jongens de weg aan de locale bevolking in Kollum. 
Noem het dom, noem het jeugdig onbezonnen, want natuurlijk had de niets ontziende 
tegenstander iedereen in Kollum geïnstrueerd ons om de tuin te leiden, ten einde onze focus 
te breken. 
  



Na heel Kollum door gecrost te zijn werd besloten, teneinde de moraal hoog te houden een 
lied aan te heffen. Omdat wij niet zo snel op een pakkende tekst konden komen, besloten 
wij ‘de paden op de lanen uit’ te gaan zingen, dat lied kende bijna iedereen. Omdat Cam de 
tekst daarvan nog niet helemaal kende mocht hij de als een soort ‘backing vocal’ ter 
ondersteuning mee neuriën. En na 5 keer inzingen merkte wij jongens in de auto dat het 
werkte. Wij voelden ons weer één en onoverwinnelijk, toen we op eindelijk de auto 
parkeerde bij de tennisbaan. Euforisch stapten wij de kantine van de tennisclub binnen. 
  
  
Ja, ik moet het achteraf toegeven, de tegenstander was vernuftig en hun plan zat goed in 
elkaar. Tijdens de voorstelronde gebeurde het als slag bij heldere hemel. Zijn naam was 
Henri. Ineens werd het glashelder en het sloeg in als een granaat. Henri bleek ooit les te 
hebben gehad van de meest begenadigde technicus van Heren 1. Hier had het team niet 
opgerekend. Dit was een enorme tegenslag. Het werd nog erger. Deze Henri bleek ook nog 
de tennisleraar van Kollum te zijn, dus alle technische bagage was ook nog eens 
doorgegeven. De wapens van Heren 1 begonnen zich tegen het team te keren. Dit moest 
even verwerkt worden. Na het bakje lauwe Friese koffie werd in allerijl een vergadering 
belegd in de kleedkamer. Een herbezinning op alle strategische plannen was aan de orde. 
Han kon niet tegen zijn oud leerling spelen dat moest Ruud doen. Han zou dan de 2e single 
spelen en Ruud dus de 1e.  JP en Cam konden niet anders (vanwege de ranking) de 
respectievelijke 3e en 4e single spelen. Uit deze meesterlijke, op het laatste moment 
ingelaste strategische zet, putten de jongens weer moed. In de kleedkamer werd het 
strijdlied ‘de paden op de lanen uit’ weer in gezet. En in polonaise verlieten wij de 
kleedkamer. In de kantine leidde dit wel op wat opgetrokken wenkbrauwen van de 
tegenstanders, maar daar bleef het dan ook bij. Wij konden niet wachten om te strijde te 
trekken, immers de 2 punten waren eigenlijk al binnen. 
  
Zoals gepland liet Han zijn single lopen, om Ruud ruimte en moraal te geven zijn partij op 
karakter naar Peize toe te trekken. Kortom 1-1. Nog slecht 1 punt verwijderd van ons doel. 
De executie van het plan kon onverminderd verder, geen vuiltje aan de lucht. Niets 
vermoedend maakt JP zich klaar voor de wedstrijd. Ongeduldig neemt hij nogmaals de 
strategie door, 1e set laten lopen en dan in de 2e set met zijn moker forehand toeslaan om 
de tegenstander in de 3e set conditioneel te slopen en zo het laatset punt binnen te halen. 
Cam zou later zeggen ‘it was a piece of cake’. Hoe anders zou het gaan. Volgens plan verloor 
JP de 1e set. Niets aan de hand. De moker forehand werd zoals gepland in stelling gebracht 
en de 2e set werd door JP overtuigend gewonnen. So fare so good. Toen de 3e set. In heel 
onze planning waren wij uitgegaan van ‘good sportmenship’ dat waren de regels van het 
spel. Echter wij hadden geen rekening gehouden met het duivelse plan van onze 
tegenstanders. Wij vermoeden hier trouwens dat meerdere teams tegen ons samenspannen 
(wij denken ook aan Tam en Metselawier). In een cruciale fase van de 3e set plaatst JP zijn 
forehand met verbluffende kracht cross tegen de buitenkant van de rechterzijlijn. De 
tegenstander had geen schijn van kans. Punt voor Peize. Bal wordt uitgecalled. Hockai 
technologie was buitenwerking gesteld door een stiptheid actie van de Friese afdeling van de 
KNLTB, dus JP vraagt een LET. Deze wordt bij herhaald verzoek niet gegeven door de 
tegenstander. Stakes are high , zei Cam die zijn 4e single op baan 1 was begonnen. Er dreigde 
een strategisch vacuüm te ontstaan indien de partij van JP werd verloren. 
  



Han en Ruud voeren koortsachtig overleg aan de zijlijn. Ruud gaat Cam coachen en Han zorgt 
voor mentale ondersteuning van de licht aangeslagen JP. Nog geen man overboord! 
  
De Friese vijandigheid, intimidatie van het publiek en unfair play worden JP noodlottig. 2-1 
Kollum. Han, Ruud en JP trekken zich weer even terug in de kleedkamer om zich te beraden 
op deze onvoorziene situatie. Ze zijn ten einde raad, nooit hadden zij kunnen bevroeden dat 
zoveel duivelse krachten zouden samenspannen om hen te beletten hun doel van 2 punten 
te bereiken. Omdat hen niets anders invalt besluiten zij nogmaals het strijdlied aan te 
heffen. En wederom in polonaise verlaten zij de kleedkamer onder  het luidkeels zingen van 
‘de paden op de lanen uit’. Friese toeschouwers die niet in het complot tegen Heren 1 zitten 
(en lezer geloof me, dat waren er slechts enkelen), brengen hun rechterwijs vinger richting 
hun voorhoofd. Cam op baan 1 zit dan in een belangrijk punt en besluit een winner te slaan. 
Iets wat hij zelden doet. Even twijfelt hij om aan te sluiten in onze polonaise, maar gelukkig 
besluit hij met vernieuwd elan de strijd te vervolgen. Er is nog niets verloren. Moraal is nog 
steeds hoog, ondanks alle samenzweringen. Cam staat achter met 1-0 in sets maar in de 
2e set staat hij voor met 5-3. Dan vraagt de tegenstander een medische time-out aan. Een 
vermaard Fries gebedsgenezer treedt toe op court 1 om de fysiek uitgeputte tegenstander 
van Cam de behandelen. Er vindt een bizar tafereel plaats voor de ogen van het meer dan 
duizendkoppige publiek. Middels handoplegging van de gebedsgenezer en het inzetten van 
het Friese volkslied knakt er iets in de psyche van de stoere en doorgaans onverstoorbare 
Amerikaan. Kortom 3-1. 
  
Dat hadden de jongens niet verwacht, zelfs in het meest negatieve scenario was hier geen 
rekening mee gehouden. Er werd besloten een hulplijn te bellen. Erik was niet te bereiken 
helaas. Wat nu? 
  
Om nogmaals een polonaise in te zetten leek iets te veel van het goede. Wat te neer 
geslagen werd in de kantine een kop groentesoep weg geslurpt. Echter dat deze soep 
niet  glutenvrij was konden de jongens niet weten, want ook JP (gehouden aan een strikt 
glutenvrij dieet) nam zo’n heerlijk groentesoep tot zich. Daarna gingen JP en Han de baan op 
voor de 1e dubbel. Na de soep was ondanks de vele tegenslagen de moraal weer op niveau. 
De 1e set werd tactisch geheel volgens plan aan de tegenstander gelaten om in de 2e set 
vervolgens weer toe te slaan, 1-1 in sets. De glutenrijke groentesoep op slinkse wijze aan JP 
toegediend , begon in de 3e set zijn tol te eisen. Ook Han begon last te krijgen van de wat te 
veelvuldig ingezette polonaises en stress vanwege het gehackte navigatiesysteem. Het werd 
de jongens begrijpelijkerwijs iets te veel. 4-1 voor Kollum. 
  
Op baan 1 streden Cam en Ruud als leeuwen. Het Friese publiek scandeerde allerlei 
discriminerende leuzen naar Cam zoals bijvoorbeeld Yankee go home en nog veel erger. Het 
was een Hell. Uiteindelijk moest Ruud en Cam in de tegenstanders hun meerdere erkennen. 
5-1 voor Kollum. 
  
Bij de verplichte nazit in de kantine bleek pas de omvang van de samenzwering. Metselawier 
had met 4-2 gewonnen van TAM. Verbijstering en ongeloof maakten zich van de jongens 
meester. Hoe had dit kunnen gebeuren. ’s Ochtens nog leek er niets aan de hand, het leven 
lachte hen toe, jongens waren zij toen nog, aardige jongens. Vol van onschuld vol van 
dromen. Echter het complot wat zich in het verloop van de dag is gaan manifesteren, bleek 



zo goed gepland, zo buitenproportionele, daar was geen kruid tegen gewassen. De moraal 
was voor even gebroken. 
  
Te neergeslagen werd zonder een woord te wisselen de weg terug naar Peize afgelegd, 
zonder gebruik te maken van het navigatiesysteem overigens. Terloops werden nog wat 
opmerkingen gemaakt over de naaktheid van het Groninger vlakke landschap. Om tot een 
versnelling van het verwerkingsproces te komen werd een list verzonnen, immers over twee 
weken moest er minimaal gelijk gespeeld worden in de hel van Metselawier. Mentale 
weerbaarheid was van doorslaggevend belang. Men was unaniem tegen het inzetten 
van  ‘de paden op de lanen uit’. Er was iets krachtigers nodig. Net als in de Uitvreter van 
Nescio werd  in koor 5 keer luidkeels GVD gescandeerd, waarop Cam besloot met het nu al 
legendarische: ziezo. 
  
Zo was het goed, het verwerkingsproces was daarmee afgerond. De jongens waren klaar 
voor minmaal een gelijkspel in Metselawier. Die 3 punten zitten feitelijk al in de tas, of er 
moet wel heel iets geks gebeuren in Friesland over twee weken. 
  
  
*) Dit gehele verhaal is fictief, gelijkenissen met personen in real life berusten op toeval. 

                  

 


