
Dag 2: Stef Bos en Diggy Dex…  
(of is de stilte het mooiste geluid in de wereld?) 

 

 
 

 
 
 
Een bekend Portugees gezegde luidt: ‘als je wint heb je vrienden, rijen dik, echte vrienden’. Als 
langjarig lid van het Peizer heren 1 team kan ik dat alleen maar beamen. Het is immers niet voor 
niets dat het team zich ieder jaar verder uitbreidt, succes trekt immers (gelukszoekers) aan.  

Inmiddels 7 heren sterk, staat het Peizer heren 1 team klaar voor de tweede wedstrijd van de 
najaarscompetitie 2020. Helaas is de ziekenboeg groot: JP heeft (veel) pijn aan zijn rug, Gerard moet 
het na een flinke operatie even rustig aan doen en the wrist van Cam hurts a bit. En dan hebben we 
onze Benjamin die aan ernstige verliefdheid lijdt. Het is hem van harte gegund maar zijn focus op de 
technieken van de liefde hebben zijn tennistechnieken ernstig geschaad. Benjamin is dan ook 
hopeloos uit vorm en wat extra zorgelijk is, hij geeft dat nog toe ook!  

Dit alles zorgt er wel voor dat Peize 1 in zijn veruit sterkste opstelling van start 
kan gaan in de uitwedstrijd tegen Bontekoe (Leeuwarden): Erik, Robert, Ruud 
en super-sub Bas treden aan. Hierbij een verslag in bullets:  

 

• 10:15 Erik en Ruud staan keurig op tijd klaar voor vertrek. Erik, zwaar geïrriteerd, belt Captain 
Robert, waar blijf je nou man?! 

• 10:30 Robert verontschuldigt zich netjes (zoals dat hoort) voor de vertraging 
maar moest eerst luxepaard Bas thuis ophalen (super-subs worden 
persoonlijk door de Captain thuis opgehaald, dat is teambeleid, aldus de 
Captain); 

• 10:33 Eerste woede-uitbarsting van Bas: het lukt hem niet om zijn stoel in de 

gewenste stand (=ligstand) te zetten. 
• 10:45 Robert probeert een gesprek te starten over muziek. Ruud valt in 

slaap. 
• 10:46 Erik helpt Robert en geeft bloedserieus aan erg onder de indruk te 

zijn van de stem van Stef Bos. 
• 10:48 Robert blijkt een groot fan te zijn van Miss Montreal (ik heb even gegoogled, voor meer 

info zie: https://missmontreal.nl/) 
• 10:49 Erik, wederom bloedserieus, vertelt ook groot fan te zijn van Diggy Dex (voor meer info, zie 

https://diggydex.nl/) 
• 10:49 Ruud schrikt wakker (of niet, want wat er tussen 10:46 en 10:49 gezegd werd lijkt erg op 

iets wat niet waar kán zijn). 



• 10:50 Ruud mengt zich in het gesprek en vraagt aan Robert of hij ook alle nummers van Crosby, 
Stills, Nash & Young kent. Robert antwoordt verbaasd dat hij alleen het telefoonnummer van 
Cam Parsons heeft. (Ruud huilt zachtjes). 

• 11:05 Robert probeert een gesprek te starten over de documentaire The Last Tango van Michael 
Jackson. Erik geeft enthousiast aan die documentaire super te vinden. Ruud vraagt of hij 
misschien The Last Dance van Michael Jordan bedoelt. Robert en Erik zwijgen beschaamd. 

• 11:15 Aankomst in Leeuwarden, vier vriendelijke studenten komen ons juichend tegemoet, voor 
iedereen is er Leeuwarder koek (het Healthy Tennis Programma van 2019 is niet meer...). 

• 11:20 Tweede woede-uitbarsting Bas: één van de studenten grist het laatste 
plakje koek voor de neus van Bas weg. 

• 11:30 Robert geniet van de zon, zet zijn mooie gele petje op en zegt tegen 
zijn teammaatjes dat hij gelukkig is en dat het wel eens een heel mooie dag 
kan worden (misschien wel zijn mooiste ooit!). 

• 11:40 Erik geeft aan alles op de single te zetten, hij heeft er hard voor getraind, 
hij heeft zijn mooiste shirtje aan en is vol zelfvertrouwen. What could possibly go wrong?, zou 
Cam zeggen. 

• 11:40 Ook Robert begint aan zijn single. Maar het gelukgevoel is plots verdwenen, wat is er aan 
de hand met positivo Robbie? Na lang doorvragen komt de verklaring: “Ik ben mijn 
gelukshanddoek vergeten”, sipt hij. Een theedoek van de kantine zorgt gelukkig 
voor wat rust bij Robert. 

• 12:40 Erik verliest zijn wedstrijd, tegenstander had dezelfde tactiek als Erik 
en had ook zijn volledige focus op de single gelegd. Dikke pech voor Erik! 

• 13:15 Robert is toch nog steeds wat uit zijn normale doen. Voor de echte 
kenners, Robert tennist ‘te veel mee’ met zijn tegenstander. Ruud probeert het 
nog met de wat onhandige filosofische aanwijzing “wees jezelf, er zijn al anderen 
genoeg”, maar het mag niet baten. Roberts tegenstander is net wat rustiger 
en tactischer. Robert verliest zijn wedstrijd. Teleurgesteld neuriet hij ‘een 
stap terug’ van zijn favoriete zangeres (die Miss). Zijn tegenstander 
complimenteert Robert met die ene mooie backhand in de laatste game; 
Erik, Ruud en Bas moeten Robert in bedwang houden.  

• 13:00 Bas treedt aan voor zijn single. De brandende zon grijnst hem toe.  

• 13:30 Ook Ruud begint zijn single. Zijn tegenstander wenst hem op een licht overdreven wijze 
succes toe en voor Ruud is dat de motivatie, a la Michael Jordan, om zijn tegenstander te willen 
vermorzelen. Ruud, het prototype van de alfa alfa, zo kennen zijn teamgenoten hem weer. 

• 14:45 Ruud wint, zijn tegenstander geeft aan volgend seizoen ook bij het herenteam van Peize te 
willen spelen. Robert, Erik en Ruud lachen hem uit (al la Jordan wederom). 

• 14:45 Bas strijdt als de super-sub zoals iedereen hem kent. Soepel, technisch, 
calculerend, alles doet hij goed maar zijn tegenstander – een wat onzekere, 
bleke en stamelende student wijsbegeerte – slaat net wat meer ballen terug, 
stuntelig weliswaar maar toch. Vlak voor hij zijn tegenstander moet feliciteren 
krijgt Bas zijn derde en laatste woede-uitval van de dag. Zijn tegenstander 



vlucht van het tennispark. Zijn ploeggenoten vinden hem later bibberend in de lichtmasten van 
de naburige voetbalclub. Bas slaat hem vriendschappelijk op zijn schouder: Joh, het was een 
grapje, neem het niet zo serieus! 

• 15:30 Dubbels starten. Jeugdig geluk wint het van -tig jaar ervaring (daar maken we hier verder 
geen woorden aan vuil)   

• 17:00 Bier, rivella en borrelhapjes. Prima verzorgd door die brave studenten.  

• 18:15 Vertrek naar Peize 
• 18:16 Robert, Erik, Ruud en Bas dromen over hun volgende wedstrijden, kortom het positief 

denken is in recordtijd weer terug. 
• 18:20 Robert en Erik zingen in koor hun favoriete nummer van Diggy Dex: ‘Verdwaal met mij’… 

• 18:25 Ruud valt in slaap, Bas volgt ook. 
• 23:40 Aankomst in Peize. Ruud schrikt wakker, Bas ook. En daarmee beste lezers wil ik afsluiten 

want: om je dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden! 

 

Ruud 

 

*** 

Reactie op de vraag van de hoofdredacteur om nog een groepsfoto te sturen: 

 

 

 

*** 



 

Er bleek toch nog een gemaakt te zijn…  
De Heren van Peize 1 met de jongens van De Bonte Koe 2 


