
Nog maar zeven zes zaterdagen! 
 
Het eerste weekend van april, en daarmee het jaarlijkse competitiegedrochtritueel, nadert. En 
erger ook heel leuk, het trainingsweekend staat voor de deur. Ruurd zucht diep  kijkt er (omdat 
het niet anders kan) naar uit, en denkt, shit wow een heel weekend met die opscheppers, 
branieschoppers, twaalf in het dozijn figuren mijn 5 beste vrienden. Wat is er erger leuker dan 
dat? Vrijdag om 18 uur staan JéPé en Kem schreeuwend, gemaakt vrolijk voor zijn deur, “Ruurd 
opschieten, het gaat beginnen”! Woest, geërgerd, geïrriteerd, blij kijkt Ruurd op van zijn laptop. 
De hel Het weekend is begonnen.     

De ruïne, het krot, Het vriendelijk ogende huisje bevindt zich in 
het godvergeten Borculo Ruurlo Grönloh. Welke gek heeft dat 
bedacht Interessante keuze, denkt Ruurd. Hans, Fleddie en 
Erikkk staan al in de keuken te zuipen en te boeren en hebben 
een heerlijk galgenwelkomstmaal gemaakt; lasagna bolognese 
chips, bier, wijn en chips. “Wat staat er als eerste op het 
programma stelletje schuinsmarcheerders, lampenkappen 
heren”, vraagt Ruurd. “Meer zuipen, meer chips Socializen 
natuurlijk, is het antwoord, én iets met verschillende ballen 
biljarten”. Godver de godver ik ben moe, ik wil naar bed, denkt 

Ruurd. “Leuk idee jongens”, zegt Ruurd. 

 

Zaterdagochtend staan de eerste trainingsuren op het programma, en oh wonder natuurlijk is 
dat op de tennisbaan. Geradbraakt, stijf als een hark, doodmoe Opmerkelijk frisjes staan de 6 
heren op de tennisbaan. Laten we op vastheid trainen, stelt praatjesmaker nummer 1, good old 
de altijd goedlachse Hans voor. Na een paar uur een kwartiertje staat het record op een rally van 
3, 4, 9  43. Kortom, het is weer als vanouds huilen met de pet op, een dramatisch niveau van een 
prima niveau, die ellendige 7 zaterdagen de competitie kan beginnen! 

Maar eerst nog een dagje of twee zuipen en chips eten, elkaar ergeren, flauwe grappen maken 
teambuilden! Ieder voor zich Gezamenlijk wordt er geprobeerd elkaar te verdrinken 
gezwommen, naar elkaar geschreeuwd gediscussieerd, gezwegen gelezen, gevreten gegeten en 
worden kegels naar elkaar gegooid gebowld. Ook wordt er natuurlijk weer niet volop aandacht 
besteed aan lessen in techniek en tactiek, want daar begrijpen die 6 academisch geschoolde 



heren niets van, kunnen veel onnodige verliespartijen door worden voorkomen is misschien nog 
wel een verbeterslag te maken. Kortom, wat een martelgang, vermoeiend weekend was het 
weer leuk!   

 

 

Zondagochtend: na twee dagen 
met een snurkende en 
rochelende Kem op een kamer 
gelegen te hebben wordt Ruurd 
wordt zwaar verkouden wakker. 
Yes, een smoes om naar huis te 
kunnen, De hel is voorbij. 
“Jongens, ik baal verschrikkelijk 
maar het lijkt me niet verstandig 
om langer te blijven”, snikt Ruurd, 
“ik wil jullie heel graag natuurlijk 
niet aansteken”. Gelukkig, hoe 
eerder hoe beter, denken de 
anderen  

“Goh, erg jammer Ruurd”, zeggen de anderen. Hans moet plotseling ook eerder naar huis, 
zogenaamd een verjaardagsfeestje, slechte smoes, zo verzint geeft Hans aan spontaan. “Dank u 
god, onze gebeden zijn verhoord, “Tjonge, erg vervelend voor jou en voor ons Hans”, merken 
zingen Kem, Fleddie, Erikkk en JéPé in koor wat bedrukt op.  

Dolgelukkig, Erg blij, tevreden Een tikkeltje bezorgd stappen Hans en Ruurd in de auto. Hoe moet 
dat nu met die 4 veel mindere vriendelijke tennisgoden die zaterdag hun eerste wedstrijd 
moeten spelen zonder Hans en Ruurd? (want ook voor die dag hebben zij goede smoezen 
bedacht om niet te hoeven spelen andere erg belangrijke verplichtingen). “Zou het niet beter 
zijn indien we nog even blijven?, vragen beiden zich af” Maar dat nooit, denken Hans en Ruurd.  

 

 



Maar …. zo bedenken Hans en Ruurd per toeval ter plekke, nu Kem, Fleddie, Erikkk en JéPé 
helemaal alleen met zijn vieren zijn, ontstaat er hoogstwaarschijnlijk een gruwelijke vechtpartij 
een hecht groepsgevoel en dat zal met grote twijfel ongetwijfeld zijn uitwerking hebben op de 
eerste competitiedag. Met boter en suiker worden ze natuurlijk ingemaakt, 0-6, kortom een 
kansloze zaak  

Een solide winstpartij, 5-1 winst, ligt in het verschiet. Natuurlijk gaat Erikkk gaat het zeker 
misschien net niet redden, zo gokken Hans en Ruurd, waarschijnlijk door zijn mentale zwakheid 
gevoelige teen, pink, rechterarm, linkerbeen, kuit, maar Kem, Fleddie en JéPé hebben misschien 
zulke waardeloze tegenstanders zijn zo getalenteerd dat zij in staat moeten zijn per ongeluk te 
winnen. 

De 1e competitiedag in Assen 
Dan een week later, de eerste wedstrijddag in Assen: Wind, motregen Fantastisch weer, geen 
hond langs de kant, massale publieke belangstelling, de vogeltjes – vooral aasgieren, spechten - 
die op het dodelijk saaie mooie park zijn te horen, en vier erg vriendelijke 70-plussers 
tegenstanders die de matadors van Peize geen strobreed in de weg zullen leggen met de tanden 
gewapend tegemoet treden. Maar, het  toevallige briljante en tot in de puntjes bedachte plan 
van Hans en Ruurd om Kem, Fleddie, Erikkk en JéPé die zondag met hun vieren aan hun lot over 
te laten te laten trainen en vertoeven, zodat ze elkaar nog beter leren kennen, aan elkaar 
kunnen ruiken, elkaars nieren proeven etc., heeft zijn uitwerking niet gemist. Dé 4 speelden de 
wedstrijden van hun leven en wonnen glansrijk hun partijen (alleen Erikkk redde het net niet, 
maar ja, dat lag aan zijn mentale zwakheid gevoelige teen, pink, rechterarm, linkerbeen, kuit).  

   

Kortom, dat smaakt nergens naar naar meer! Het 
team valt langzaam in en uit elkaar (van 
vermoeidheid) wordt hechter en hechter. We 
hebben nog steeds geen zijn meer zin in die mooie 
competitie. Laat die volgende speeldagen maar snel 
komen! dan zijn we er ook weer snel vanaf.  

 

 

 

(Noot aan de redactie: verwijder de doorgestreepte zinnen, anders kan er een verkeerd beeld ontstaan) 

 

 


