
Handhaving 2e klasse, toekomst team Heren 1 blijft onzeker  
 
Een gezellig treffen zou het worden op 2e Pinksterdag. Met z’n allen terugblikken op het 
tennisseizoen. Onder het genot van een vleesje, een stukje vis en een drankje. Hoe anders was 
de realiteit… 
 
Laat ik eerst nog even teruggaan naar de laatste wedstrijd. In Loppersum speelden we in een 
stikkende hitte van 31 graden op een onbekende tennisondergrond die – op onverklaarbare 
wijze – toch goedgekeurd was door de KNLTB. Het ging eigenlijk nergens meer om. Beide teams 
zaten in de ‘safe-zone’. Toch lieten we ons als Heren 1 niet kennen. Het werden titanenpartijen. 
Door de trillende ondergrond, stuiterden ballen vreemd op. De vele liters water die we naar 
binnen klokten, verdampten tijdens de spannende rally’s.  
 

 
We gebruikten poeders en tabletten. En er werd tussendoor gewoon geplast in de bosjes. 
Kortom: gekkenhuis. Met 3-3 was deze laatste wedstrijddag echter een mooie afsluiting van het 
seizoen waarbij we als Heren 1 op een 4e plaats is geëindigd. Niets mis mee. 
 
*** 
 
Tot zover de feiten. Terug naar maandag 2e Pinksterdag. Als 
aanvoerder had ik een gezellige team-BBQ georganiseerd. Onder 
het motto: als het in clubverband niet lukt, doen we het zelf wel, 
had ik alles uit de kast gehaald. Gemarineerde gamba’s, doorleefde 
biefstukken en macrobiotische hamburgers, broodjes en 
smeerseltjes - alles glutenvrij voor Jan Pieter. Een ijstaartje en zelfs 
een whiskyproeverij voor de liefhebber als toetje.  
 
Niets zou deze avond stuk kunnen maken! Ik had mijn teamgenoten zelfs nog geattendeerd om 
ook een gezellig potje tafeltennis te spelen.  Bedoeld om eens over iets anders dan tennis te 
praten. Om de zinnen eens wat te verzetten. “Vergeet je batje niet!”, apptje ik nog goedbedoeld. 
Dat had ik beter niet kunnen doen… 
 
Erik Noordik – normaal een stabiele en betrouwbaar teamlid – gaf enkele dagen voor het 
teamfeest aan dat meneer er niet bij zou zijn. Nee, E. Noordik wilde liever fietsen met vrienden. 
Hij zou echt zijn best doen om toch nog te komen. We hebben van E.N. deze avond niets meer 
vernomen…  

 
Jan Pieter Weening, normaal altijd in voor een feestje en een echte 
optimist, kwam hinkelend aan. Hij had z’n enkel zeer gedaan tijdens een 
tenniswedstrijd en meneer kon daarom niet tafeltennissen. Het moet 



gezegd worden, hij speelde zijn rol goed, want het leek voor een buitenstaander alsof hij bijna 
niet kon lopen. Hij had een flesje wijn meegenomen om de aandacht van zijn smoes af te leiden. 
Maar ondertussen wilde meneer dus niet tafeltennissen. En wel gewoon op de fiets komen en 
steeds maar vrolijk zijn. WTF?! 
 
Han Eshuis, kwam zoals altijd goedlachs binnen – als enige mét batje. 
Han had wel zin in een potje tafeltennis. Aan zelfvertrouwen geen 
gebrek bij deze man. Maar net als de partijen in de competitie, lukte 
het Han niet om te winnen. Hij verbloemde zijn frustratie met 
opmerkingen als “mooie bal” en “goed gespeeld”. Dit was niet de Han 
die ik kende. Wat was hier aan de hand? En ja hoor, even later werd het 
verlies afgewend op zijn knieoperatie. Ja ja…  

 
Ruud Dorenbos, onze olijke zuiderling kwam, zonder 
sorry te zeggen bijna een uur (!) na aanvang binnen. 
Okee, hij heeft het niet altijd makkelijk doordat hij ’s 
ochtends om 5 uur uit bed moet, maar om dan 
helemaal niets meer om tijd te geven, dat doe je niet. 
Ruud was gretig. Hij stond te slicen alsof het een echte 
tennispartij was. Ondertussen strak aan de whisky-
cassis. Beetje vreemde combinatie. Ruud heeft het 
beste gepresteerd dit seizoen op de baan, maar had 

geen schijn van kans op de tafel.  
Bovendien is het jammer dat hij Pé en Rinus nog steeds niet op waarde kan schatten… 
 
Cambell Parsons kan ik kort over zijn. Hij kan beter tafeltennissen dan 
tennissen. Opmerkelijk om te zien dat hij z’n batje vasthoudt alsof het 
een zwaard is. Hij sloeg best een leuk balletje, maar desondanks kwam 
hij niet boven de 11 punten.   
Hij kan gelukkig wel de Hollandse gezelligheid waarderen.  Na 3 
stokbroden, 4 hamburgers, en 7 biertjes slamptje hij nog een Ileach 
whisky achterover en zei daarna niet zoveel meer...  
 
 
 
Maar waarom iedereen er zo snel na de koffie vandoor ging, begrijp ik nog steeds niet. Zou het 
echt aan het tafeltennissen liggen ? 
 
Hopelijk tot volgend jaar! 
 
RF 
 
 
 
 
 
 

Op de foto mist Erik Noordik, om onverklaarbare reden 


