
 Mannen met Baarden ............ 

  

Jan, Piet, Joris en Corneel, die hadden baarden. De andere twee waren gladgeschoren en alleen met 
de baard in de keel gekomen. Eerst samen ontbijten, dan op de fiets naar Peize; zaterdagochtend 
vroeg (12.00 uur), plat op het stuur. Wat een wind! Hé, best mooi zo buiten de stad! Iets later dan 
gepland op de plek van bestemming. Sorry, hoor! … De studenten van TAM waren er.  

Wij hadden ons anders voorbereid. De meivakantie gaf ons de mogelijkheid wat extra te trainen 
zodat we niet verrast konden worden door de tegenstander. Enkelen hadden zelfs een buitenland 
stage achter de rug. We hebben de puntjes namelijk best hard nodig. Toch gebeurde er toen iets wat 
we niet hadden voorzien. Ruud had namelijk ook goed getraind. En wel met Jan Pieter. Op zichzelf 
natuurlijk niks mis mee. Maar twee dagen voor het ‘moment suprème’ kwam het bericht: er was ‘iets 
geknapt’. We hielden onze adem in; Ruud zocht een vervangende rug voor zaterdag. Jammer, 
jammer! Maar, we stonden met vijf man in het schema voor deze zaterdag. Een gelukkig foutje in de 
planning bracht uitkomst. Han, Jan-Pieter, Cambell en Erik stonden er. 

Met een glutenvolle gevulde koek achter de kiezen kon de strijd tegen Baard-nummer-1 en 2 
beginnen. 

Regen en wind konden geen vat krijgen op het spel van Han en Baard-nummer-1. Mooi spel, rally’s 
op tempo en dat drie sets lang! Chapeau, mannen! Ook al kon Han af en toe de haren uit z’n (eigen) 
kop trekken. 0-1. 

Op baan twee ging het anders; Erik tegen Baard-nummer-2. Regen en valwinden hadden veel grip op 
de partij. Erik ging zelfs onderuit; sloeg zich door de tegenwind en kwam steeds meer in z’n element. 
Hij incasseerde nog een tiebreak in de tweede, maar sloot mooi af in de derde. 1-1.  

Baard-nummer-3 werd door onze volleerde/vollerende barbier JP, geknipt en geschoren. 2-1. 

En dan Baard-nummer-4 natuurlijk nog. Cambell, altijd goed voor een puntje, die we alvast kunnen 
tellen, kreeg last van z’n spierbuik in z’n kuit. Helaas! 2-2. 

De dubbels moesten toen de doorslag geven. Han en Erik tegen Baard-nummer-1 en 2. En JP en Cam 
tegen Baard-in-de-keel-nummer-5 en 6. We probeerden mooi weer te spelen van het begin af aan, 
maar dat lukte niet. Dus weer twee driesetters. Han en Erik trimden netjes Baard-nummer-1 en 2. 3-
2 dus. Maar, JP en Cam hielden het niet meer. 

Uiteindelijk 3-3; iedereen blij. Snel de kinderen even naar bed brengen, terug naar de baan, een 
drankje en dan naar huis; op de fiets, natuurlijk. Een leuke dag! 
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