
  

E=mc2, ofwel de relativiteitstheorie, ofwel: alles is relatief. Dat was – nadat de eerste 
competitiewedstrijd tegen Winsum gespeeld was - het eensgezinde gevoel bij het heren 1 
zaterdagteam. Voor de niet begrijpende lezer: ook als je verliest kun je winnen, want als de 
tegenstanders veel sterker zijn dan is alles meer dan 0 punten pure winst. En daarmee is een 
1-5 nederlaag dus eigenlijk een overwinning. 
  
Bent u er nog? 
  
Vooraf waren we al gewaarschuwd, Winsum thuis is altijd lastig. Want wat Bartlehiem in 
Friesland is voor de schaatssport, is Winsum in Groningen voor de tennissport. Het zijn nu 
geen Friese boeren, postbodes en dakdekkers die in hun vrije tijd niets anders doen dan 
schaatsen maar Groningse banketbakkers, vulploegmedewerkers en molenaarszonen die 
direct na hun werk naar de tennisbanen van Winsum trekken om daar tot in de kleine 
uurtjes te trainen, op service, volley, conditie en concentratie. En daar moet je dan als Peizer 
team de eerste competitiedag tegen aantreden. Het leven is soms hard. 
 
Han, optimistisch en idealistisch als altijd, werkte hard en 
bleef verrassend rustig op momenten waar hij voorheen 
uit zijn vel zou springen maar kon niet voorkomen dat hij 
zich al na een paar games voelde als een konijn vlak voor 
de kerst. Kortom: 0-1. Dat in huize Eshuis besloten is om 
Han dit seizoen slechts drie keer een competitiewedstrijd 
te gunnen verbaast niemand. Toen Ruud. Laten we er niet 
omheen draaien. Als we zijn optreden vergelijken met een 
mol die te vroeg uit zijn winterslaap ontwaakte doen we 
de mol tekort. Door extra lange, en voor Ruud zeer 
noodzakelijke, rustpauzes leek het nog een beetje op een 
wedstrijd maar dat nam niet weg dat na een uurtje 
tegenspartelen hij als een bang en uitgeput pimpelmeesje 
de baan verliet. 0-2. Voor zijn basisplaats moet hij, geheel 
terecht, vrezen. En Robert? Tja Robert. Aardige vent hoor, 
heel sociaal ook, maar als benjamin van het team verandert hij tijdens zijn wedstrijden al 
snel in een 91-jarige lispelende cricketspeler, 0-3 dus. Omdat hij zo’n goede aanvoerder is, 
koffieschenken en hartige hapjes verzorgen doet ie vrijwel foutloos, wordt hij (nog) 
getolereerd. 
  
Maar gelukkig was daar Cam. Na vorig jaar nog een beetje zoekende te zijn naar de juiste 
taal, techniek en tactiek is hij inmiddels uitgegroeid tot het geheime wapen van het Heren 1 
zaterdagteam. Gecamoufleerd als een verstrooide professor, stoïcijns en met de soepele 
tred van een balletdanser en met opvallend weinig onnodige fouten dreef hij zijn 
tegenstander tot ernstig racketmisbruik en wanhoop: 1-3. Na zijn winstpartij werd hij door 
het massaal toegestroomde publiek als een held onthaald, op de schouders gehesen en tot 
ereburger benoemd. Cam werd er een beetje verlegen van. 
  
En toen de dubbels. Plichtmatig en met opvallend weinig zweetdruppels haalde de heren 
van Winsum de punten binnen: 1-5. Gelukkig waren de tegenstanders vriendelijke 
jongemannen die weten hoe ze ons van de baan moeten vegen en ons tegelijkertijd toch nog 



een enigszins goed gevoel kunnen geven; ze gaven complimenten voor de spaarzame punten 
“je sloeg een mooie backhand bij 1-5 en 0-30 ….”, “die ene bal bij 0-4 en 15-30 had je nog 
bijna ….”, “mooie tennisschoenen heb je ….” etc.. En omdat wij in ons leven nauwelijks nog 
complimenten krijgen zitten we na afloop toch nog met een enigszins voldaan gevoel bij 
elkaar en dromen en filosoferen we over de heroïsche tennisgevechten  die ons in de 
toekomst nog staan te wachten. Want zoals een Brits schrijver ooit eens opmerkte: Wie niet 
nadenkt over de toekomst, zal er nooit een hebben. 
  
R.D. 
 


