
Once upon a time on court 1 
(zet bij het lezen van dit verslag vooral Ennio Morricone aan en geniet van die prachtige 

mondharmonica) 
  
  

Peize, zaterdag 18 april 2015, 08.30, tennispark de vrolijkheid, banen 1 & 2, duizend zware 
spinballen, vijf duizend zweetdruppels, gravelkorrels als westernwoestijnzand. 
  
Bij aankomst op het tennispark trekt Jaap zijn 
laatste rondjes op de trekker om te zorgen voor de 
perfecte baanconditie. Nog even de sproeier vol 
open, de koperen ploert hoog aan de hemel verhit 
de tanige lijven maar nog niet de gemoederen. 
  
Vandaag moet het gebeuren. Een zege, het liefst 
eclatant, brengt ons in veiligheid/richting 
middenmoot/naar de subtop. Vandaag kan het 
gebeuren en vandaag gebeurt het (zo, nu weet je 
vast de afloop). 
  
Rond 15.30 (mind you) wordt de laatste bal weggeslagen in de HD1. 
  
Line-up voor vandaag: 
Erik Vlaggenschip Noordik, met de esthetiek van Noerejev, de rust van Björn Borg en het 
geduld van een indiaan. 
Robert Guitar Fledderus, met de vrolijkheid van Pipo de clown, de inspeelzwiepbal van 
zichzelf en de initialen van die echte grootheid uit Zwitserland. 
Gerard Albatros/Labrador Offringa, met de spanwijdte van een condor, het offensief van Pat 
cash en het zich overal thuisvoelen van de labrador. 
JP Energizer Weening, met de beweeglijkheid van Foxy Foxtrot, de drive van Thomas Muster 
en de tactische onbenulligheid van Johan Neeskes. 
  

Eigenlijk was er enkel court number one dat aan het eind van 
de dag doordrenkt was met bloed, zweet en tranen. Onze 
grote grijze geitenbreier Noordik leek het aardig om lang en 
waardig op deze baan te vertoeven. Zijn single zou, afgespeeld 
in slow motion en begeleidt door de harmonica uit once upon 
a time, een culthit kunnen worden op het documentaire 
festival Rotterdam. Een tegenstander van formaat, heel wat 
jaren jonger en met een tas vol superzware spinballen. 
Zinderende hitte, zelfs zo dat ook Erik in korte broek en 
mouwen speelt, waar hij normaal zijn tegenstanders 
verschalkt in trainingsbroek en dubbele jas. Vandaag gingen 
ook de spreekwoordelijke jassen uit op de baan. Tergend 
langzaam verlaat een zweetdruppel de haargrens van onze 

bebrilde estheet, loopt achter zijn oor langs en uiteindelijk valt de drup via zijn kin uiteen op 
het kokende gravel. Telkens komen de ballen door de lucht roterend op hem af, en worden 



ze weer teruggebracht. Weinig ballen worden afgemaakt, een turbo-battle voltrekt zich op 
baan 1. Hé, wat is dat, een vloek, gemopper op zichzelf, vertwijfeling…menselijke trekjes? Na 
drie uur en drie sets moet onze Erik de punten aan Sander laten. Tussenstand 0-1. 
  
Ondertussen op baan 2:  
Roberto rolt zonder enkel probleem oud dorpsgenoot Egge-Jan Krijthe op…punten zijn 
punten. 
JP ontdoet zich vrij makkelijk van zijn Chileense opponent Nico Salas, 
een wat vertragende, iets geslepen Zuid Amerikaan…punten zijn punten. 
  
Gerard loopt met speels gemak over Martijn heen, het betere Ed en Willem Bever tennis, 
waarbij Gerard de ballen over het net en voor de baseline speelt en zijn tegenstander 
uitblinkt in gefrustreerde homeruns of ballen snoeihard in het net…punten zijn punten. 
Tussen stand 3-1 (minimaal gelijk dus) 
  
Dit alles paste precies in het schema van die ene slopende single van Erik. Tijd voor de 
dubbels. 
Robert en Gerard geven hun optreden een passend vervolg en winnen met speels gemak 
HD2, de overwinning is nu een feit. 
 
  
Dan weer (even) terug op baan 1: Erik & 
JP tegen Sander & Nico. Erik is weer bij, 
doet een tosti, neemt water en hop aan 
de bak. Wel ziet hij voortdurend 
sterretjes en heeft het af en toe zwaar. 
Een mooi gevecht ontspint zich waarbij JP 
come-ons en vuisten laat zien bij zijn 
forehands en Erik stoïcijns zijn werk blijft 
doen…de volley is af en toe even 
weg…toch de eerste set te pakken met 6-
3. Tweede set 3-5 achter, 
werken/knokken/zwoegen (niks mooi 
maar op spirit) terug naar 5-5, uiteindelijk tiebreak. Ooit gezien dat 6-1 voorsprong inde 
tiebreak niet wordt voorzien van setwinst? Het kan dus, met 8-6 gaat de tweede set naar 
GLTB. Tweede set 2-1 achter, en dan gaat de machine aan Peizer kant weer lopen, het 
publiek is inmiddels toegestroomd. Naast opa baard (vader JP) die de hele dag de trouwe 
supportersprijs verdient, waarvoor dank, zijn er meer geïnteresseerden. Uiteindelijk serveert 
JP de partij uit op 6-3! Eindstand 5-1! 
  
Wat weer een heerlijke dag in de zon, wat is gravel toch een fijne ondergrond, wat gaan we 
onze huid volgende week duur verkopen aan meester Franc en consorten…nu al zin in. 
  
Cheers, 
JP  
 


