
Dag 4 - Ensemble 
Al jaren spelen we samen. Maar nog nooit zijn we zo voor de dag gekomen als gisteren!  

In een heerlijk zonnetje begroetten we onze tegenstanders aan de stamtoafel. Je weet wel die mooie 
grote houten tafel op het terras van TV Peize met dat gat in het midden waarin zes gevulde koeken 
tegelijk in kunnen verdwijnen. De sfeer was goed, we konden dan ook zonder gêne, na de eerste 
koffie toch weer even de namen repeteren, want die raak je vaak weer kwijt na het eerste 
handenschudden.  

Tammo, Timmie en Tommie, Sabe en Sibbe. Ze waren met z’n vijven opgekomen. Zonder baard deze 
keer. De doorgewinterde lezer van deze wedstrijdverslagen, legt natuurlijk direct de link met het 
verhaal van dit Heren 1 tegen TAM in 2016 (lees: dag 5: Mannen met baarden…). Gelukkig konden 
wij daar iets tegenoverstellen; wij waren met z’n zessen en kwamen met een slimme line-up 
neergezet door ‘our bald-headed captain’.  

De jongens waren niet helemaal fris aan de dag 
begonnen. Sowieso, gingen ze niet fietsen, want met 12 
kilometer tegenwind en door de landerijen ploegen, 
zouden ze al hun kruit verschieten. De bus kwam toch 
aardig in de buurt. De ene student had bovendien een 
keelontsteking, de ander hield z’n zonnebril toch nog 
maar even op en de derde nam twee roze pilletjes tegen 
de pijn. Gelukkig konden wij daar iets tegenover stellen; 
wij hadden lekker geslapen, waren allen op de fiets 
gekomen, hadden net nog wat healthy super foods 
gegeten, de zonnegroet gebracht en veel grotere roze 
pillen ingenomen. 

We moesten maar eens beginnen. Op baan 3 en 4 deze keer. We zijn gewend om op baan 1 en 2 te 
spelen. Niet dat Heren 1 per sé op het centercourt moet spelen, maar voor het publiek en de foto’s is 
het wel veel leuker. Daarom zijn we na de eerste singles alsnog verhuist. De gladiatoren waren nu 
weer aanraakbaar voor het publiek. 

Rudifix speelde met Tammo en de wind speelde met Rudifix. Tammo z’n bewegingsanalyses leverde 
in de baan onvoldoende rendement op en ‘na het theekransje’ was het snel bekeken. 1-0.  

Roberto was goed bezig en Timmie speelde soepel mee. De eerste set was een eitje. Daarna draaide 
het echter om …. Roberto ging met Timmie meespelen en kwam prompt achter. “Je eigen spel 
spelen!” was het enige wat z’n ploegmaten riepen. Dat was meer dan genoeg J. Het tij keerde, en 
we mochten de 2-0 begroeten. 

http://www.tvpeize.nl/images/Verslagen_Competitie/Heren_1_zaterdag/Mannen met Baarden.pdf


HanesHuis (HH) gooide de beuk er stevig in. Hoewel Tommie uit goed hout 
was gesneden, en steeds maar schaafde aan een beter resultaat, legde hij het 
af tegen de Oisterwijker-betonnen voorhand van onze HH.  

Daarbij kunnen we HH geen ‘Gevoel Voor Diepte (GVD)’ ontzeggen. Zonder 
dát, zou het maar geruisloos zijn verlopen. De 3-0 werd aangetekend.  

 

 

Eindelijk mocht gladiator JeePee de arena in. Sibbe was technisch 
goed, maar het fysieke spel van JeePee hield hij slechts één set vol.  

Het gebronsde lichaam was tevens niet opgewassen tegen zoveel 
verbale en non-verbale snelheid van onze rozé-liefhebbende 
gladiator. Het pleit werd vlot beslecht. 4-0.  

 

 

De dubbels waren een klasse apart! Levendige rally’s 
werden afgewisseld met fantastische missers. Een 
supertiebreak moest in beide partijen de beslissing 
brengen. Het jeugdige opportunisme won het van de 
oude rotten. Service-volley, won het van de 
groundstrokes en lobs. En dat is goed. 4-2.  

 

 

 

Zo kon eenieder tevreden naar de borrel. Mede omdat het Parsons-project en Noordiks-request 
vandaag een mooie plek hadden gekregen. Samen spelen, samen delen. Behalve de rekening dan; 

maar dat mag geen naam hebben. Want, voorlopig staan we stevig op nummer één! 

 

 

 

 

 




