
Dag 5 - De spiegel 
 
Onze teamcaptain is goed in het managen van het team, de planning, de verslag schrijvers 
en de vereiste taal, maar ook in het voorzien van extra hapjes en plezier. Tot een dag ervoor 
wisten we niet zeker of hij kon spelen, maar met een geweldig herstel en wat speciale 
geheim thee was hij klaar om te gaan. We sprongen allemaal in de glimmende rode Prius 
van Dr. Erik en waren onderweg. Nadat we wat grappen hadden gemaakt en onze dag 
hadden besproken, was het gevoel positief en voelden we dat we een paar wedstrijden 
konden winnen. Maar van gezondheid & blessures, tot nu worstelen we. Ja, we staan nu op 
de 8e plaats, wat niet heel slecht klinkt, maar er zijn maar 8 teams. Terwijl we reden 
begonnen er donkere onheilspellende wolken te verschijnen die ons deden afvragen, is dit 
een teken (should we read the tea leaves) en zullen we zelfs kunnen spelen? Maar Capitien 
Rob had contact opgenomen met de club en alles was aan de gang. 
 
Onze missie vandaag was Lauswold 1 gelegen in het mooie plaatsje Beetsterzwaag in 
Friesland. Dit is een historich dorp met overblijfselen van de rijke adellijke mensen die hier 
woonden uit de 18e en 19e eeuw. Het was ook de thuisbasis van de beroemde acteur Rutger 
Hauer. 
 

   
 
Aangekomen bij de club ontmoetten we de spelers van team “4 J’s”, (Jos Vloet, Jeroen 
Rikkers, & Jelle jan van der Duim en Jiri Simecek), en al snel scheen de zon en was het mooi 
weer! De kwaliteit van het spel van ons was best goed, maar binnen de eerste 1,5 uur 
verloren we drie singles-wedstrijden, alleen Dr. Erik bracht het naar een 3-setter. Hij duwde 
zijn tegensander heen en weer, maar net niet genoeg om te winnen. Dus 0-3. Dit werd nu 
een replica van de week ervoor, kijken en hopen dat Ruud zijn wedstrijd kan winnen. Helaas 
speelde hij zijn spiegelbeeld, Mr. Rikkers, nog een slice en dice master, en verloor zijn 
vroege voorsprong in een lang 2e set tie-break. Oeps, daar vliegt zijn racket de lucht in! Na 
een verlies als deze, is het duidelijk om hem een tijdje me rust te laten.	
 
Time for doubles. Bij het dubbelspel ook is er altijd een goede kans voor ons team. Zeker 
omdat Ruud zijn enkel tegenstander dwong naar de zijlijn te kijken. De ploeg uit Lauswold 
zit echter diep en ze brachten een dubbelspecialist, Geert Leijenaar, in om te spelen met Jizi 
Simeyek. Het paar was solide en schakelde Robert en Cam uit in twee sets, maar Erik en 
Ruud kwamen in een stroomversnelling, na het verlies van de eerste set wonnen ze de 2e 
set en speelden ze op hoog niveau door het net aan te vallen. De derde set tiebreak was 
dichtbij, maar uiteinlijk was de ploeg van Vloet en van der Duim de overhand 10-6 in de TB 
(0-6 Peize). 



Dit resultaat werd niet verwacht en het blijft een moeilijk jaar geweest voor ons team, 
wanneer nemen we een pauze?  
 
De rit naar huis was meer een zelfreflectie, wat doen we en waar gaan we heen vanaf hier? 
In de spiegel kijken, duidelijk, na 7 jaar samen is ons team een beetje grijzer, dikker en kaler. 
Dit gebeurt met de tijd. Wat nog belangrijker is, de concurrentie is de afgelopen jaren 
gestegen met nieuwe spelers en betere statistieken. De antwoorden op ons dilemma 
variëren van toetreden tot nieuwe competities (tussen 2 & 3 klasse) van meer dan 45 jaar 
tot misschien een geheel nieuwe sport, zoals bowling, Fortnight of Bingo, of gewoon 
doorgaan met wat we hebben en dit beschouwen als een jaar van hergroepering. Er is veel 
meer strijd in dit team, vooral als we allemaal weer gezond zijn, dus ik stem ervoor om door 
te gaan. 
 

Nog niet helemaal……………….….    
 
Gelukkig is dit jaar maar een proefjaar en zullen we de nodige aanpassingen maken, zoals 
zoveel mensen moeten doen in deze moeilijke tijden. We moeten de dingen in perspectief 
houden. Een ding is zeker, met een dreigende lockdown aan de horizon, zijn we het er 
allemaal over eens dat het nog steeds erg leuk is om samen een tenniscompetitie te spelen. 
Viva la Peize!  
 
Cam 
  

   
 


