
Dag 2 - De VCL 

 

Vertrek 

Het was zaterdagochtend 7 uur, Rudufix stond op de verlaten tennisbanen van Peize en 

vroeg zich af waar iedereen was. Normaal waren zijn teamgenoten al vol enthousiasme aan 

het inslaan om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de competitiewedstrijd van die 

dag. Maar er was niemand. Rudufix besloot wat rondjes om de tennisbanen te rennen, zijn 

rek-en-strekoefeningen te doen, zijn service te oefenen maar ook tegen achten was er nog 

steeds niemand. Nadat hij soepel een 100-tal push ups had gedaan kwam daar eindelijk JP 

aan. Zijn gezicht sprak boekdelen en met een onderdrukte snik in zijn stem volgde een wat 

onduidelijk verhaal waar een pijnlijke kuit, een ingetapete enkel en rug en een zwaar 

gekneusde schouder in voor kwamen.  

Een uur later wankelde ook Han het tennispark op. 

Meneer kwam linea recta uit de binnenstad van 

Groningen waar hij - naar eigen zeggen – “onder 

mysterieuze omstandigheden verzeild was geraakt”. Han 

miste een hoektand, had een verse tattoo op zijn 

rechterwang en keek niet meer helemaal helder uit zijn 

ogen. Rudufix moest meteen aan ‘The Hangover’ denken 

maar besloot niets te zeggen, want ondanks zijn wat 

verfrommelde uiterlijk bleef Han herhalen dat hij in topvorm was en dat hij per se wilde 

spelen. En toen was het wachten op de vierde man, invaller Bas. Het bleek dat Bas thuis 

opgehaald wilde worden om “energie te sparen”. Twee honderd meter later zat ook Bas in 

de taxi die ons naar Winsum zou brengen, waar wij zouden aantreden tegen het plaatselijke 

2de herenteam.  

 

Ontvangst  

In Winsum werden we allervriendelijkst en uiterst 

professioneel ontvangen door Klaas, de VCL van 

tennisvereniging Winsum oftewel de 

VerenigingsCompetitieLeider, zo konden we lezen op zijn 

speciaal daarvoor ontworpen tenue. Hij gaf ons een 

stevige hand, liet de kleedkamers zien, gaf een 

rondleiding over het park en verblijde ons met een paar 

mooie historische wetenswaardigheden over Winsum in 

het algemeen en TV Winsum in het bijzonder. Vervolgens stelde hij ons voor aan onze 

tegenstanders en gaf aan dat baan 1 en 2 speciaal voor ons geprepareerd waren (we hadden 

toen nog geen idee wat dat concreet betekende).  

We kregen koffie, thee en warm appelgebak en hij overhandigde een lijst van direct 

oproepbare specialistische hulpverleners indien we medische of emotionele ondersteuning 

nodig hadden. Vervolgens las hij het competitiereglement voor, stelde vast of de hoogte van 



het net correct was en of alle lijnen op de juiste plaats lagen en wenste ons tenslotte een 

sportieve wedstrijddag. Zwaar onder de indruk keken we elkaar aan.  

Zo veel professionaliteit hadden we niet eerder meegemaakt. Als de VCL al zo’n hoog niveau 

had wat zouden onze tegenstanders dan wel niet allemaal in hun mars hebben? Ook 

vroegen wij ons af wie de VCL van TV Peize was, maar niemand die het wist (op hetzelfde 

moment draaide de VCL van TV Peize zich thuis nog eens om in zijn warme bed). 

 

Zand 

Toen was het tijd om aan de wedstrijden te beginnen. Maar wat 

bleek, er werd niet op gravel, smashcourt of gras gespeeld – 

allemaal baansoorten waar wij eindeloos op hadden getraind - 

maar op een sterk glooiende oranjekleurige zandgrond. Omdat 

de VCL van Winsum zo’n overdonderende indruk had gemaakt 

durfden we niet met hem in discussie te gaan over de 

onreglementaire baansoort en begonnen we noodgedwongen 

aan een vrijwel onmogelijke opdracht, namelijk het winnen van 

onze wedstrijden.  

 

Gevecht 

Hoewel Rudufix aanvankelijk dacht dat vooral lichamelijke 

ongemakken de achilleshiel zouden kunnen zijn van het 

Peizer team, bleek de dramatische kwaliteit van de banen de 

boosdoener te worden. De Peizer matadors vochten voor 

wat zij waard waren, maar het bleek een onmogelijke 

opdracht. De tegenstanders wisten precies waar ze de ballen 

moesten plaatsen zodat die op de meest vreemde manieren 

stuiterden, wegschoten of doodvielen, en dus onmogelijk voor het Peizer team om terug te 

slaan. Met bijna bovenmenselijke inspanning lukte het toch om twee wedstrijdjes te winnen 

maar van de uiteindelijke 2-4 uitslag werden we niet blij.  

 

 

  



Ervaring 

Onze tegenstanders vingen ons gelukkig goed op. Vriendelijk knikten ze ons toe, voerden ons 

allerlei hapjes en drankjes, gaven ons schouderklopjes en spraken ons moed in voor de 

komende wedstrijddagen. Toen we uiteindelijk het tennispark van Winsum wilden verlaten 

stond daar Klaas, de VCL. Hij gaf ons wederom een stevige 

hand en reikte een presentje uit. Toen we het presentje 

uitpakten bleek het een zakje oranjekleurig zand te zijn. 

“Bedankt voor de vier punten heren”, grijnsde Klaas. “Graag 

gedaan meneer”, stamelden wij.  

Pas toen we weer in de buurt van Peize kwamen kregen we 

weer wat kleur op onze wangen en realiseerden we ons dat 

we niet van het tennisteam van Winsum verloren hadden 

maar dat we ons in de luren hadden laten leggen door Klaas 

de VCL van Winsum. Uiterst professioneel, dat wel, en we hadden dus weer een nieuwe 

wijze les geleerd. We brainstormden nog wat na over hoe we de komende weken de 

broodnodige punten bij elkaar zouden kunnen sprokkelen. Met “We moeten gewoon meer 

trainen”, besloot Han de enerverende dag. 
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