
Dag 1 - Corona en wat deden ze? 
 

“Ja JP, als je geen bal kan slaan dan schrijf je dus maar 
het eerste verslag”. “Tuurlijk Captain, ik maak er wel 
wat van”. Tsja, en daar zit je dan te staren naar het 
toetsenbord. Keurig de pijn wat verbeten en met 
kussentje in de rug dat prachtige, oogstrelende tennis 
van Peize heren 1 (en vooral Cream) aanschouwd. 
Hartverwarmend om te zien dat ieder er is op dag 1. 
‘The band is back together’, aangevuld met supersub 
Bas Dam. Waarvoor veel dank. 

Maar nu schrijven meneer JP, hmm. Is dit writers block? Eerst maar wasje draaien, bankliggen, stukje 
Tour kijken, offerte maken, kat eten geven, met partner en kinderen ouwehoeren, belletje doen, 
factuur opstellen, koffie, Netflix (Breaking Bad, Peaky Blinders), US Open op Eurosport, koffie, koffie… 
Waarover dan. “Anders verzin je maar wat”, sprak hij zichzelf toe. Het waren en zijn nog steeds gekke 
corona-tijden, wat heeft ieder met die extra vrije tijd zonder tennis toch gedaan?  

*** 

Het vroege voorjaar van 2020 werden we opgeschrikt door een pandemisch virus, Covid-19. 
Wekelijkse persconferenties vanuit Den Haag en een intelligente lockdown waren de consequenties. 
Geen tennis, weinig het huis uit, social distancing, handen stuk wassen en dus ook tijd voor nieuwe 
wegen, hobby’s, inzichten en eigenaardigheden.  

 

Han (de goedlachse en altijd vrolijke) 

Deze man op respectabele leeftijd is op zoek gegaan, en is geworden tot een soort Kungfu Panda. De 
zolderkamer van de Berkenlaan is volledig feng shui ingericht. Een hypermoderne augmented virtual 
reality helm en bril zijn aangeschaft. Han heeft de tijd benut om zich te richten op innerlijke rust en 
zen, heeft veel gereisd zonder te bewegen. Geen plek onbezocht gelaten en Nirwana is, naast een 
grunge-band uit Seattle, voor Han inmiddels een direct op te roepen ‘staat van zijn’. Hij is koning van 
de geest, master of the mind. Ying & Yang is nu beter bekend als Ying & Han. 

Ruud (pizzaslice Dorenbos) 

Zijn woning kwam hij tijden niet uit, ondanks dat zijn werk landelijk gebied en regio bestrijkt. Ruud is 
een vindingrijk mens en verspilt graag zo min mogelijk energie. Na vijf weken intelligente lockdown is 
hij erin geslaagd de ideale kantjesknipper uit te vinden en in elkaar te schroeven. Als je graag de 
kantjes eraf loopt, hoe zou dit dan zijn zonder te hoeven lopen. Terwijl Ruud in de zon zit en de krant 
leest, raast een imposante machine door de tuin. Knipt zowel de kantjes, snoeit geprogrammeerd de 
fruitbomen en maait een perfect gazon. Het schijnt dat zelfs diep in de herfst het blad automatisch 
de groene bak in wordt geblazen. Een kwestie van tijd en de firma John Deer kan vervangen worden 
door John Dorenbos. 

 

 



Erik (de stopvolley-stylist, gekleed in laagjes) 

Erik heeft z’n tweede jeugd ontdekt en beleefd. Als groot liefhebber van oud-Hollandse spelen heeft 
hij de extra tijd hier volledig aan gewijd. Inmiddels is hij samen met Ingrid Noord Nederlands 
kampioen dubbelsjoelen, een bijna vergeten spelonderdeel waarbij het aankomt op dodelijke 
precisie en elkaar opbeurend teamspel. Wat zij met een sjoelsteen kunnen wil je niet weten. Verder 
is ‘ie nauwelijks te verslaan in spijkerpoepen, ringsteken en hoepelen. Het schijnt ook dat hij stiekem 
een kleine tattoo heeft laten zetten, twee in elkaar gevlochten sjoelstenen. Daarnaast biedt Erik op 
Marktplaats op ieder Solex en loopt hij met een pothelm door de wijk, met keihard op zijn 
koptelefoon spelend: Born to be Wild van Steppenwolf. 

Cam (de butcher zonder achterzwaai) 

Deze vrolijke Californian heeft zich in de lockdown ontwikkelt tot keukenprins. From the westcoast 
tot the eastcoast, de Aziatische & Oosterse keuken kent voor Cam geen geheimen meer. Het mooie 
is dat hij z’n groente snijdt zoals hij een tennisbal de hoek in jaagt, zonder zwaai maar met swung. De 
oriëntatie op het Oosterse heeft ook nog wat anders in hem losgemaakt, zelfbeheersing en uitgesteld 
genot maken hem inmiddels tot een zeer gewilde bedpartner. Hij jaagt geen geluk na, maar brengt 
geluk langs. Zwevend op een plateau van hoog niveau is uitstel van een week voor hem een eitje. 
Soms wordt hij fluisterend toegesproken, Koning van de Tantra. 

Gerard (de aanwinst !?) 

Wat mooi, wat fijn om afgelopen zaterdag te zien dat je daar weer stond in de dubbel. Gezond, 
vrolijk en wel. Voorzien van een dubbele bypass, soort van tramrails aangelegd onder het hart en er 
toch bij zijn, dat maakt ons allen blij. Gerard is in corona-tijd online ontdekt, inmiddels schittert hij 
internationaal als ‘regional model’ op de virtuele catwalk. Fit, afgetraind en met colgate-gebit loopt 
hij de passen en laat hierin uitstekend voetenwerk zien. Af en toe laat hij zich helemaal gaan en loopt 
met pruik en hoge hakken voorop bij travestieshows in Noordoost Groningen, knipogend en 
handkussend in de camera. 

Robert (Capitano, Tactico, Gitarro) 

Robbie is een man van uiterlijk vertoon en creatief ontwerp. Tijdens corona heeft hij zich gericht op 
het bestuderen van beeld en verbeelding gedurende de Middeleeuwen en de Renaissance (1100 – 
1600). Op zoek naar logo’s van duurzame, agrarische en eerlijke ondernemingen dook hij terug in de 
tijd. Fascinerend om te ontdekken hoe ridderordes en duurzaamheid visueel bij elkaar kunnen 
worden gebracht. Robert kreeg het zo te pakken dat hij inmiddels elke vrijdagmiddag doorbrengt in 
zilveren maliënkolder, met in zijn ene hand een lans en in zijn andere een glas oude, turfgestookte 
whisky. 

***  

Dan de statistieken:  

1 punt voor (Roberto in drie sets), 5 punt tegen.  
Things can only get better.  
 

En natuurlijk veel dank aan Bas voor het ‘er direct staan’!  

 
Cheers, J – Hernia – P  


