
DAG 3 - WINLUST 
 
Een mooie zaterdagmiddag. Heren 1 ontving TIOL uit Zuidlaren. Alle teamvrienden waren op 
tijd op het park. Klaar om deze keer eens een overwinning bij te schrijven… 
 
Met de nederlaag van vorige week in de schoenen komen Han en Ruud het park opgesloft. 
Ruud steekt bij binnenkomst als een sterspeler zijn hand in de lucht, maar er komt weinig 
respons. Een pijnlijk moment. Toch is hij vandaag onze beste man, dus hij mag de eerste 
enkel spelen. Han is zijn nederlaag van vorige week (en de week ervoor) alweer kwijt en 
helemaal het mannetje. Hij oogt vrolijk en wil graag spelen, dus mag hij op 2. Robert en 
Cambell zijn nog ongeklopt en spelen vandaag op de 3e en 4e plek.  
 
 
Kuit 
Op baan 1 speelt Ruud soepeltjes zijn spel. Tegenstander 
Foekens lijkt in het begin aan het langste eind te trekken, 
maar door Ruud zijn rust en spelinzicht komt de wedstrijd 
in balans. Dan slaat het noodlot opnieuw toe. Een wat 
hangend mondje, wat klagerige woorden over pijn en kuit, 
tranen over de wangen. Het wordt Ruud te veel. Hij moet 
zijn partij opgeven. Een massages van een toevallig 
aanwezige fysiotherapeute mag niet baten. Huilend loopt 
hij naar de kleedkamer en met een klap gaat de deur dicht. 
“Verdikkeme!” horen we op het terras.  
 
 
Groei 
Op baan 2 slaat Han in de stralende zon zijn mooie ballen. 
Hij wint de 1e set. Tegenstander Bronsema blijkt echter een 
marathonloper en 10 jaar jonger. Deze man geeft niet op. 
De 2e set gaat naar TIOL, zodat een beslissende 3e set nodig 
is. Han vecht, komt zelfs 2 maal op matchpoint, maar 
verliest helaas de tie-break.  
 
“Ach, dat is het spel, het gaat om het plezier!”, roept hij bij 
het vegen van de baan. Knap om te zien dat Han op zijn 
leeftijd nog steeds mentale groei laat zien.  
 
 
***  
 
Met 0-2 op de borden maakt de aanvoerder snel de teambalans op: twee topspelers 
geblesseerd aan de kuit, de kwetsbare knieën van Han en JP met wiebelende enkels. De enige 
stabiele factoren in het team lijken Cambell en hijzelf. Hoe lossen we dat straks op met de 
dubbels? Hij laat het even bezinken en richt zich op zijn eigen partij. Focus, daar gaat het om! 
 
*** 
 



 
 
Vertrouwen 
Robert blijkt in vorm. Hij ondervindt weinig problemen 
met tegenstander Methorst. Na wat opstartproblemen 
speelt hij behendig zijn venijnig hoge topspinballetjes en 
slaat vervolgens stabiel zijn winners.  De focus blijft en 
zijn zelfvertrouwen in een goede afloop groeit. Het blijkt 
dat wekelijks trainen dus niet voor iedereen nodig is. 
Zou het gelukt zijn, of is talent dan toch echt 
aangeboren? Hij vraagt het zich tijdens het wisselen van 
de baanhelft steeds af… 
 
 
Vermomming 
Cambell is de meest rustige man van het team. Zijn wat 
geholpen onbeholpenheid in de mondelinge 
communicatie geeft ons als team altijd een voorsprong. 
Tegenstanders willen eigenlijk niet van deze man 
winnen. Ook de TIOL-er Timmer gunt hem het voordeel 
van de twijfel. En zo gebeurt het opnieuw dat Cambell -  
als een wolf in schaapskleding - gehakt maakt van zijn 
tegenstander.  Cambell heeft zijn wedstrijden tot nu toe 
allemaal gewonnen. Hulde! 
 
 
Tactisch dubbelen 
Het staat inmiddels 2-2 en Ruud geeft aan dat zijn kuit nog steeds ‘au’ doet. De tranen zijn 
gelukkig opgedroogd, dus we kunnen met elkaar een volwassen teamgesprek houden. We 
besluiten om tactisch de 1e dubbel op te geven en in te zetten op winst van de 2e dubbel. 
Even voelen we ons wat vervelend over deze stap en geven hiervan blijk richting TIOL. 
Robert mag als aanvoerder met gestreken gezicht het nieuws brengen dat we de 1e dubbel 
laten schieten. Ze vinden het niet echt fijn, maar het wordt uiteindelijk sportief opgepakt. 
Cambell en Robert zijn vanzelfsprekend gedreven. De stabiele factoren van het team maken 
het opnieuw waar. Overtuigend wordt de laatste punt binnengehaald. 
 
 
3-3 winst 
De eindstand is 3-3.  Dat wordt gelijk spel genoemd. 
Hom noch kuit, maar met 2 weggegeven wedstrijden 
eigenlijk een zeer goed resultaat. We zijn nog steeds 
in de race! 
 
 
 
 
 
 



Na afloop drinken we nog een biertje. Eigenlijk gaat het daar om.  Je komt wat meer van 
elkaar te weten. Wat iedereen bezighoudt en hoe ze naar hun omgeving kijken.  TIOL staat 
voor Tennis Is Onze Lust. Nou, dit team lust meer dan alleen tennis. De chips, stokbroodjes 
en vakkundig door Ruud gezaagde kaasblokken vlógen er doorheen. Maar wij doen niet 
moeilijk. Wij blijven gewoon gastvrij. 
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