
Veni, Vidi, Vici, 
  
De echt groten in de tennissport staan op als het er echt op aankomt. ‘They choose their 
battles’ zo gezegd. Zaterdag 23 april was zo’n historische dag. Heren 1 van de TV Peize trad 
aan tegen aartsrivaal De Marsch uit Eelde. Een team barstend van ervaring, tennistalent, 
tactisch vernuft en mentale veerkracht. Het moest zo zijn dat de 2e enkel een dag eerder 
gespeeld moest worden. Net als bij vergelijkbare evenementen zoals de Daviscup die ook in 
twee dagen worden gespeeld, behoefde dit niet per se een nadeel voor de Peizense 
matadoren te zijn. Helaas trok de 2e singlelaar aan het kortste eind na een heftig gevecht op 
het Centre Court aan de Esweg te Peize. 
  
  
Op de bewuste zaterdag, ik mag nu al wel zeggen ‘historische zaterdag’, arriveerden de 
tennisgladiatoren stipt om 13.30 uur op het park in de wetenschap dat zij reeds met 0-1 
achterstonden. De blik van alle spelers (met uitzondering van 1 speler zo zou later blijken) 
was gericht op de verslaglegger van de vorige battle in Groningen waar met 3-3 gelijk werd 
gespeeld. De verslaglegger (ik noem geen namen, ‘ook gij Rudufix’ o sorry), had daar op niet 
mis te verstane wijze zijn afgrijzen over het tactisch concept kenbaar gemaakt. Het woord 
was dus aan hem. Gedurende een 5-tal lange maar vooral zwijgzame minuten keken alle 
spelers de verslaglegger vragend, ja zelfs smekend aan. De respons was ronduit zeer 
teleurstellend, namelijk er kwam niets maar dan ook niets uit zijn mond. Zelfs geen non-
verbale aanwijzingen welke gebruikt zouden kunnen worden in deze allesbeslissende strijd 
der titanen. Het team leek radeloos en reddeloos ten onder te gaan, nog voor er maar 1 bal 
geslagen was die dag. 
  
En daar zaten ze dan de vroeger zo trotse en schier onoverwinnelijk geachte strijders, te 
neergeslagen en de wanhoop nabij. U als lezer bent nu natuurlijk geneigd dit verslag 
terzijde  te leggen en niet verder te lezen want u vreest een desastreuze ontwikkeling van 
het eens onoverwinnelijk geachte team. Doe dat niet, lees verder! 
  
Op zo’n moment staan de echte leiders op en verrichten daden waar nog tot in lengte der 
dagen over wordt nagepraat en doorgegeven aan volgende generaties. Op zaterdag 23 april 
in het jaar des Heren 2016, was er zo’n moment. Even een korte schets van de situatie. Bijna 
het gehele Peizense team zat desolaat en apathisch in de kleedkamer terwijl de 
tegenstanders (die bloed roken) zich intimiderend stonden warm te slaan op het Centre 
Court. De harde kern van de Eeldense aanhang wierp onophoudelijk vuurwerk van de 2e ring 
op het Centre Court wat de strijders van de Marsch nog gretiger scheen te maken. Er hing 
een grimmige zweer in de lucht en verlies van Heren 2 leek onafwendbaar. 
  
Op dat moment in de kleedkamer. Tranen van onvermogen biggelde over mening Peizens 
wangetje was men was de wanhoop nabij. En ineens vanuit het niets gebeurde het. De altijd 
rustige en goedlachse Benjamin van het team stond op en keek zijn teamgenoten stuk voor 
stuk met overtuigende blik aan zonder een woord te zeggen. Was het de rust of  de 
innerlijke kracht die hij uitstralende, het is lastig te duiden, maar hij bracht op dat moment 
al  een kentering in de stemming tot stand. Maar dat was nog maar het begin. 
  
  



Zonder een woord te zeggen ging hij het team voor in een soort polonaise (bekent van 
heroïsche battle’s in het verleden) op weg naar het Centre Court. Het team volgde zijn leider 
in de polonaise. De koppies die nog geen minuut geleden hysterische wanhoop uitstraalde, 
toonden nu al weer strijdlust. 
  
In polonaise betrad Heren 2 de afgeladen arena. Op eens kon je een speld horen vallen. Alle 
toeschouwers, zelfs de F-side uit Eelde waren muisstil en keken gebiologeerd naar dit 
onwerkelijk schouwspel. De tegenstanders die enkele ogenblikken geleden nog het schuim 
op de kaken hadden staan met een blik onverschrokkenheid in hun ogen, stonden 
verbijsterd toe te kijken. Na 7 ronden polonaise rond het Centre Court (analoog aan de 7 
rondgangen rond Jericho, ook hierover was nagedacht) betrad de leider, welke wij niet bij 
name zullen noemen, de empirestoel en begon zijn rede waarin hij zowel zijn tactisch 
concept etaleerde alsook het publiek en het team in ongekende extase wist te brengen. Hij 
eindigde zijn speech met onvergetelijke woorden: Ich bin ein Peizenaar! 
  
Met zijn ongeëvenaard tactisch vernuft zond hij als eerst de 1e en 4e singlelaars van Peize de 
arena in op successievelijk Centre Court en Court One. Het zal de lezer niet verbazen dat er 
na deze wedstrijden 2-1 voor Peize op de scorenborden werd genoteerd. Het publiek was 
buiten zinnen. Maar de meest cruciale wedstrijd moest toen nog gespeeld worden, te weten 
de 3e single. De Benjamin zelf moest het opnemen tegen de zeer geroutineerde en technisch 
bijna volmaakte speler van De Marsch. Echter met ogenschijnlijk gemak en speelsheid liet hij 
deze tegenstander alle hoeken van de baan zien. Eerste set 6-3. Op onwaarschijnlijke wijze 
vecht de Eeldenaar zich in de 2e set terug in de wedstrijd en komt met 3-5 voor. Toen was 
het genoeg. Benjamin richtte zich op en kreeg weer die onoverwinnelijke blik in zijn ogen. De 
tegenstander was vanaf dat moment kansloos en moest met 7-6 de winst aan Peize laten. 
Kortom Peize stond voor met 3-1. 
  
De dubbels moesten nog worden gespeeld maar de overwinning kon Peize niet meer 
ontlopen. De rest van het verhaal is snel verteld. Benjamin nam Rudufix onder zijn hoede om 
hem toch te ondersteuning op tactische gebied, daar hij in het verleden aantoonbaar steken 
had laten vallen. De ander dubbel werd moeiteloos door het thuisteam gewonnen. Een 
glansrijke 4-2 winst was het legendarische resultaat van deze gigantenstrijd. Het was een 
gekkenhuis in arena en ook nadien in downtown Peize was het nog lang erg onrustig. De 
politie heeft echter in die nacht geen onregelmatigheden gemeld, gelukkig maar want nu 
kan deze onvergetelijke zege de boeken in zonder incidenten. 
 


