
Dag 2 - Healthy Tennis Program®  
 
Het actieve trainingsweekend in Groenlo en de glansrijke overwinning in Assen vorige week 
bleken voldoende voor Heren 1 om over te schakelen naar het zogenaamde Healthy Tennis 
Program® . Dit door de ATP geaccrediteerd eet-en bewegingsprogramma is vanuit America 
overgewaaid naar Peize. Niemand had gedacht dat dit zo snel dat zijn vruchten zou 
afwerpen.  
 
Sinds enkele weken zitten de mannen nu op een streng dieet: geen vette snacks of alcohol 
door de week, opstaan met de zonnegroet in het bosplan, dagelijks 2 uur bewegen, 2 liter 
water drinken en ’s avonds om 22.00 uur naar bed met 2 tennisballen onder het kussen. Ja, 
de mannen, we mogen ze bijna vrienden noemen, doen nu alles voor elkaar en voor de 
sport. Fit zijn en fit blijven is het adagium en lijkt te werken J. 
 
Voor de thuiswedstrijd had Robert, geslepen als hij is, gevulde chocoladesoesjes en 
spritskoekjes meegenomen. Deze werden achteloos aan de tegenstanders van De Stirum 
aangeboden. “Neem maar jongens, het mag op. Laten we er lekker van genieten vandaag.” 
Na enig aandringen aten de jongens uit Hoogezand hun buikjes vol met vettigheid en 
geraffineerde suikers. Met alle gevolgen van dien…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelf hadden de Heren ingestudeerde excuses: “Ik heb glutenallergie, ik heb net gegeten, ik 
neem zo nog wel eentje, ik moet even naar het toilet etc.” Op de gang aten ze allemaal een 
appel. Hierdoor sloeg de Fitness Balance al voor aanvang van de wedstrijden door naar 
Peize.  
 
Lichtelijk opgeblazen en met wat zure oprispingen betraden de tegenstanders even later het 
gravel. Ruud, inmiddels 16 kilo afgevallen door het HTP, stond te popullen om tegen het 
vlaggenschip van De Stirum te spelen. Eventjes leek het alsof onze topper het moeilijk kreeg. 
De korte suikers uit de met advocaat overgoten koekjes gaven de tegenstander even wat 
energie voor enkele strakke balen, maar niet lang daarna kwam het vermoeide gevoel in de 
spieren. De bewegingen werden minder gecontroleerd en de oog-loopcoördinatie was 
volledig zoek.   
 
Ruud, maakte hier slim gebruik van en spreidde zijn slagen, pakte de tweede set en stoomde 
daarna door. Met 4-0 op het scorebord werd het de Hoogezander te veel. Hij kon niet meer, 
had last van een zere arm en gaf op. “Jammer joh,” sprak Ruud gedecideerd.  
 



 
 

 
 
 
 

Robert speelde op de andere baan. Ook hij kijkt door het gezonde leefpatroon van HPT weer 
helder uit zijn ogen. Zelfs zijn haargroei komt weer wat terug.  Zijn tegenstander had wat last 
van zure oprispingen door de slagroomsoesjes, maar hield zich goed de eerste games. Lang 
hield hij het echter niet vol. Door een acute hagelbui werd een korte pauze genomen. “Er 
zijn nog een paar soesjes hoor, neem maar…” .  Zelf aten de mannen deze keer 3 
mandarijnen. Allemaal weer onopgemerkt voor de tegenpartij. De vezels en vitaminen 
deden hun werk en Robert won zijn wedstrijd. Huppelend ging hij met winst van de baan.  
 
Jan Pieter was de enige van het team die al fit was vóór het Healthy Tennis Program®. Maar 
de extra oefeningen en aangepaste voeding gaven hem juist mentale rust. Hij stond zonder 
veel praatjes op de baan, speelde eenvoudig, sloeg soms onderhands op en gaf de 
tegenstander zelfs een kneepje in de wang. “Wat is dit toch een leuke partij kerel”.   
Ja met 6-1 6-1 was het inderdaad een leuke partij.  
 
 
Cam the Man had het als enige wat moeilijk. De 
exacte oorzaak wisten we niet, maar bij aanvang 
was hij al ‘not totaly fit’. Waarschijnlijk had hij 
toch wat gesmokkeld. Een kroketje op het werk of 
een biertje bij de TV. Ja, dat merk je meteen. Maar 
Cam heeft karakter. Met zijn zwarte duikerspak 
speelde hij gewoon door in de hagel en kwam 
goed terug. De 3e set ging zelfs met 6-0 naar Peize.  
 
Met deze 4 winstpartijen was een grand-slam 
mogelijk. Vol zelfvertrouwen werden de dubbels 
eenvoudig gewonnen, waardoor er 6 punten ‘in 
the pocket’ waren. Yeah! 
 
 
 
 
 



Natuurlijk bleven de jongens uit Hoogezand, sportief als ze waren, nog even voor onze 
befaamde nazit. Werden daar vroeger frikandellen, gebraden kippen en patatas bravas 
geserveerd, deze keer geen vette hapjes, maar uitsluitend gewassen groenten, vezelrijk 
brood en salades op basis van yoghurt dressing.   
 

 
 
Ze vonden het niet allemaal even lekker, maar who cares, we live the Healty Tennis 
Program!  
 
 
  
 


