
Een Drent uut Limburg bij Stirum op ‘t Gruninger land 

Wat doet een Drent uit Limburg op een 

zaterdagochtend 6 mei bij Stirum, Hoogezand, 

midden in het Groninger land? Een balletje 

opgooien en een pintje pakken, zou je denken, 

als je niet beter wist. Het zou immers een 

prachtige dag worden. Heerlijke temperatuur, 

mooie groene omgeving, fraai gewelfde 

schepen in het Winschoterdiep, en een 

treintje dat op eigen kracht richting Duitse 

grens tuft. Schitterend decor! Wat wil een 

mens nog meer. 

En een prachtige dag zou het worden, …. 

onder muzikale begeleiding van Rooie Rinus … 

gleden we eerst langs de … pss, pss, Hoornse 

Plas, richting de koffie op ’t hoge Gruninger 

land. Scheepswerf Padje gaf ons onderweg 

een vriendelijke knipoog en het industriële 

erfgoed van Hokshauzen paaide ons door haar 

deuren wagenwijd open te stellen … wat een 

warme ontvangst. En dat allemaal rond 8.30 

uur in de ochtend. 

 

Het was sowieso een uniek begin. We hadden namelijk niemand minder dan the bold headed RF voor 

hen in petto op nummer één. Wie wil hem nou niet zien spelen tegen de Stier uut Hoogezand. Het 

was een waar schouwspel. Een aardige, gezette vent, met strak belijnde haren en een dubbele 

molenwiek als service, die schitterende toverballen kon laten zien, alsof het niets was. Edoch, z’n 

zweetlocaties verrieden kwistig energieverbruik. Dergelijke primaire signalen waren niet aan 

dovemans oren gericht. RF stak de rode lap nog eens fier omhoog voor deze sympathiek Stier uut 

Hoogezand. En liet hem vol in de messen lopen; een prima start van een mooie de dag. 0-1.

 

Op twee, E. de Noorman, hij trad aan tegen een buitengewone Groninger; hoog-op-de-poten-en-

zonder-nek-die-slechts-tot-drie-tellen-kon. Deze man sloeg alles; of het nu hard of zacht was, kort of 

lang, van links naar rechts ging, slice of spin betrof; hij sloeg alles goed. Wat viel hier tegen in te 

brengen? Eigenlijk niets, behalve dan koel rekenwerk. De Noorman trok deze analyse nog eens na en 

… telde de rally steeds tot vier, daarna was z’n spel zo dood als een pier. Dit bood snel uitkomst. Ook 

de Noorman had weer plezier. 0-2. 

Op drie, onze Drent uit Limburg, die het Grunniger Volk veelal economisch bedwingt. Daar durfde ik  

gerust wat voor te verwedden. De potige vent met snor en baard en gluten-vrije-vriendin werd met  

vriendelijke en fluwelen backhand van het kastje naar de muur gestuurd. Die partij heeft niet lang 

geduurd. 0-3. 



Dan op vier, de strijd der rooien. De ene was nog rossiger dan de andere. Dat ging hard tegen hard. 

Beide hebben flink lopen (c)rossen. Toch moest één al snel het onderspit delven. J.P. was vrolijk en 

als altijd, volledig zich zelve. 0-4. 

In de dubbels traden we aan tegen volledig nieuwe koppels, dat gebeurt niet vaak. Het eerste dubbel 

was snel gespeeld en zo gepiept. 0-5. 

Tijdens het tweede dubbel gebeurde de raarste dingen. Wist u bijvoorbeeld dat tennisballen in 

lichtmasten kunnen verdwijnen? Tja, sommige lichtmasten dienen als vogelkastje. 

Wist u dat een 

cabriolet soms als ballenbak wordt gebruikt? 

Wist u dat de aller, allermakkelijkste smash 

soms pas twee banen verderop de grond 

raakt? Alleen onze Drent uit Limburg kan 

uitleggen hoe dat zit.  

 

 

 

Maar, eind goed, al goed. 0-6. Een klinkend overwinning…. We hebben een lekker pintje gepakt. 

E. de Noorman 

 

 

 

 


