
5e speeldag 

Strijd tegen degradatie, mentale coaching en meer… 

 

Wie zegt dat tennis saai is en zijn momentum heeft verloren, is er niet bij geweest tijdens de 

5e speeldag van het legendarische Heren 1 van TV Peize. Was men er geweest dan zou 

tennis weer met stip bovenaan staan als de meest flitsende, enerverende en atletische 

hoogstaande sport.  

De 5e speeldag vond plaats op het tennispark in Roden. Heel verstandig had de aanvoerder 

van het door talrijke blessures geplaagde team, de mannen de opdracht gegeven als 

warming-up een mountainbike rondje om het IJsselmeer te doen voor aanvang van de 

wedstrijden. Op deze wijze zouden de rug van JP, de kuit van Erik en de knieën van Han 

dusdanig zijn opgewarmd, zodat verdere fysieke problemen tijdens de wedstijden waren 

uitgesloten. Om 7.00 uur vertrokken de mannen uit Peize en om klokslag 13.00 uur 

arriveerde Cam als laatste op het park van REO.  

 

Foto impressie van de noeste 

mountainbike tocht, na de Afsluitdijk, 

Noord Holland en de polder in de 

bossen van het Gaasterland nabij 

Lemmer op weg naar Roden 

 

De stemming was goed, maar 

gespannen. Na een bijna optimale 

seizoenvoorbereiding tijdens de 

wintermaanden van sommige 

leden van het team, moet helaas 

geconcludeerd worden dat het 

team toch wel wat steekjes heeft 

laten vallen tijdens de eerste 4 

speeldagen. Zand erover, de focus 

lag bij de wedstrijden van dag 5. 

De tegenstanders waren een niet 

te onderschatten team. Ondanks 

dat ze onderaan stonden, barst het team van talent en zelfvertrouwen, dat kon je zo zien. De 

aanvoerder van Peize nam het voortouw. Zelfverzekerd liet hij er geen misverstand over 

bestaan waar we voor gekomen waren, namelijk minimaal 6 punten. Daarvan zat er na dik 

een uur tennissen, 1 in de tas. Dat smaakte naar meer. Op de andere baan moest JP tegen 

het servicekanon van REO de eerste set afstaan. Mentaal sterk als hij is, vocht hij zich terug 

en trok uiteindelijk de wedstrijd naar zich toe in 3 sets. Kortom 2-0 voor Peize. De 3e singel 

was zoals te verwachten een eitje voor Benjamin, 3-0 dus.  

Toen verscheen Rudifix op het park. Hij had een aantal weken geleden zijn kuitspier verrekt 

en is toen terstond 2 weken opgenomen geweest in het Revalidatiecentrum ‘het Roesingh’, 

gespecialiseerd in psychisch somatisch trauma. Rudifix had juist deze winter de leergang 

‘Mental Coaching voor beginners’ gevolgd aan de Hanzehogeschool en was daar een beetje 

van in de war geraakt. Hierdoor was de aansturing en coördinatie van zijn 



bewegingsapparaat niet optimaal en is op de 3e speeldag de blessure ontstaan waardoor het 

team 2 waardevolle punten heeft moete inleveren. Jammer, shit happens!  

Het hele team was blij verrast dat Rudifix de moeite had genomen midden op de dag een 

wedstrijdje te kijken. Hij oogde ontspannen en niet meer in de war, het zonnetje scheen en 

alles leek goed. Toen moest Cam de baan op voor de 4e single. Normaal gesproken een 

formaliteit, echter de tegenstander bleek sterker dan verwacht. Maar geen paniek  Cam is a 

tough guy. Helaas probeerde toen Rudifix zijn net opgedane kennis en vaardigheden uit de 

cursus ‘Mental Coaching voor beginners’ in de praktijk te brengen. Cam moest tijdens zijn 

partij elke keer bij de kantwissel en overhaast ingelaste medical time-outs, in Boeddha-zit de 

peptalk van Rudifix ondergaan. Toegegeven Rudifix is een begenadigd tennisser, echter van 

mental coaching heeft hij nog few cheese  gegeten, zoals Cam dat na de wedstrijd heel 

treffend opmerkte. En dat is ook niet verbazing wekkend met zo weinig scholing op dit vlak 

en wellicht nog wat last van de naweeën van het net afgesloten revalidatietraject. Bij REO 

praten zij nu nog over de wijze waarop Rudifix zijn mentale coaching vorm gaf. Zittend 

achterop een in allerijl opgetrommeld struisvogel van de kinderboerderij in Roden, probeerde 

Rudifix Cam de looplijnen op het speelveld de duiden. De struisvogel schoot van links naar 

rechts (met Rudifix zittend op zijn rug) over de baan tijdens de kantwissels, oorverdovend 

krijsend. Het geluid van de struisvogel overstemde met gemak het kermislawaai van de 

Rodermarkt. Cam moest tijdens deze sessies zijn Boeddha zit strik handhaven en mocht de 

struisvogel slecht met zijn ogen volgen. U raadt het al beste lezer. Doordat Cam als een gek 

moet zijn ogen heen en weer moet bewegen, kon hij tijdens de rally’s zijn ogen niet meer 

goed focussen op de bal. Het lawaai van de krijsende struisvogel en het intense inpraten van 

Rudifix werden de arme Cam te veel. Helaas 3-1. 

 

Foto impressie tijdens de wedstrijd 

van Cam. De spanning is van de 

gezichten van de teamleden af te 

lezen. Rudifix (in het midden) toen 

nog niet gezeten achter op de 

struisvogel  

 

Degradatie hing als een zwaard 

van Damocles boven het team. 

Nu mocht er echt niets meer 

misgaan. De vraag was, waren 

de mannen bestand tegen deze 

onvoorstelbare mentale druk. Elk punt, elke geslagen bal deed er nu toe. De spanning was in 

heel Roden voelbaar.  

Crisis Team overleg was noodzakelijk. Na het teamoverleg werden de volgende 

noodmaatregelen genomen. Aan het oorverdovend gekrijs van de struisvogel maakte de 

aanvoerder, gebruikmakend van zijn wapenvergunning en dubbelloops jachtgeweer (altijd 

standaard in zijn tennistas) een einde met een goed gericht schot. Het struisvogel vlees werd 

bij opbod verkocht op de Rodermarkt en de opbrengst werd direct geïnvesteerd een 

omscholingscursus van een week voor Rudifix, ingaande de zondag van hetzelfde weekend, 

zodat hij met spoed het park moest verlaten. Na deze noodmaatregelen werden de twee 

resterende punten betrekkelijk gemakkelijk binnen gehaald. 



Na de wedstrijden dronken de teamleden allen een appelsap en deden zich te goed aan wat 

wortels, een komkommer en paprika om vervolgens via de afsluitdijk weer richting Peize te 

fietsen. Want het blijven gedreven topsporters en de  6e wedstrijddag is aanstaande.  

 

 

Fotoimpressie na de wedstrijd: een appelsap en een schaaltje gezond 

 

 

…en natuurlijk weer die teamfocus op speeldag 6 


