
Gaten, Lava, Tegenwind, Bittergarnituur 

  

De vier snaken van Heren 1 rijden in de teamauto naar Groningen. GLTB is de eindbestemming. Onderweg 
worden er verhalen uit het verleden opgerakeld. Ruud blijkt eerder technisch directeur geweest te zijn bij 
GLTB. Best een leuke functie, maar hij werd telefonisch veelvuldig lastiggevallen door competitiespelers, 
waardoor deze bijbaan hem psychisch te zwaar werd. Hij koos daarom voor zichzelf. “Whoar staan the letters 
GLTB eigenlijk voor”, vraagt Cambell. Gays, Lesbians, Transgenders and Bisexuals, wordt er geroepen. Want 
iedereen is welkom op deze club. “Hahaha”, klinkt het van de achterbank. Zelfs Erik kan de slechte woordgrap 
waarderen. Dan weet je dat de stemming er goed in zit. 
  

Aangekomen op de lommerrijke Savorin Lohmanlaan parkeert Cam behendig zijn Audi in. Een drukkertje met 
de achterkant, een kusje met de voorkant en de auto staat mooi scheef met een achterwiel op de stoep.  Eén 
ding is duidelijk: Het maakt Cambell vandaag allemaal niet zoveel uit, zolang hij maar kan spelen. 
  

We lopen het prachtige Vorenkamp op. Wat een ambiance: we krijgen een vriendelijk onthaal met koffie. Na 
wat aandringen onzer kant wordt er zelfs taart geregeld. En wat een mooi clubhuis. Een lange bar met goede 
koffie, drankjes, belegde broodjes, daghappen en 3 speciaalbieren. Zo hoort een tenniskantine er uit te zien! 

  

Na de standaardvragen: hoe heet je, waar woon je, lust je ook vis en wat is je favoriete kleur, kunnen we 
starten op één baan. Robert mag het spits afbijten als 1e enkel. Bij het inspelen merkt hij op dat het voelt alsof 
hij op een berg staat. Het lijkt of de baan wankelt. Het blijkt de zachtheid van de baan te zijn. Al snel vallen de 
gaten in het gravel op. De lava spuit er nog nét niet uit. En opeens blijkt er een Harde Wind te waaien. Deze 
partij zal niet gaan om de beste tennisser, maar om de persoon die het beste met de elementen der natuur om 
kan gaan. Het is een unieke gewaarwording. Aan dezelfde kant zowel meewind als tegenwind. Daar wordt je 
draaierig van. Robert begint goed en pakt solide de 1e set. Zijn sympathieke tegenstander krijgt echter in de 
2e set meer grip op het spel en trekt deze naar zicht toe. Gelukkig behoudt Robert zijn rust in de 3e set en zorgt 
daarmee voor het eerste punt voor Peize. Hatseflats, in de pocket! 

  

 
 
Op de vrij gekomen baan start Erik met zijn 2e enkel. Gekleed in lange broek, skipully en pet lijkt het of hij de 

rode buckelpiste komt controleren. Niets is minder waar. 
Ook Erik speelt gewoon een potje tennis. Tegen zijn 
opponent, maar ook tegen zichzelf en de 
weerselementen. Zijn tegenstander blijkt goed te 
serveren, weet daarna hoe hij een bal in het spel moet 
houden en snapt ook dat de bal voor de lijn moet vallen 
om een punt te maken. Kortom, de man kan tennissen. 
De 1e set gaat naar GLTB. Maar Erik is niet voor één kuil te 
vangen en komt degelijk terug in de 2e set en trekt deze 
naar zich toe. De derde set is bloedstollend spannend, 
maar Erik trekt aan het kortste eind. GLTB – Peize: 0-2. 
 
 

 
  
   

Inmiddels blijkt Han – alias Manke Nelis – Eshuis langs de baan te 
staan. De door knie zeer, geplaagde, getalenteerde, oud-topspeler, 
vindt het lastig dat hij niet mee kan doen. Toch is hij helemaal uit 
Peize gekomen om zijn maten moreel te steunen. Dat wordt 
gewaardeerd. Han krijgt een kopje koffie aangeboden. Zo’n 
versleten knie is immers als vervelend genoeg. 
  
  
  



De tegenstander van Ruud staat al 15 minuten in te 
spelen voordat Ruud rustig op de baan 
verschijnt. Nee, onze Ruud laat zich niet gek maken. 
Ruud laat zich niet bang maken. Ruud laat zich zeker 
niet opjagen. Het is een visueel schouwspel. Aan de 
ene kant staat een hippe, George Michael-achtige 
man met pilotenzonnebril, stoere tennisbewegingen 
te maken en aan de ander kant staat… ja, Ruud. 
Ogenschijnlijk stoïcijns, getooid in gestreepte 
tennissweater, beige drie-kwartbroek en 
instapmodel K-Swiss tennisschoenen. Het is een mooi 
contrast. De wedstrijd is snel beslist. George Michael 
heeft in het begin nog wat faith in de partij, maar der 

Rudi schuift, drukt en snijdt de ballen achter elkaar over het net. George maakt nog een laatste careless 
whisper waarna hij van het toneel verdwijnt. Ruud is tevreden. 0-3. 
  

Het Waait nog steeds Hard. Van het aanmoedigen langs de baan wordt je ijskoud. Cambell heeft inmiddels zijn 
auto opnieuw geparkeerd en een soepje gegeten. Het is 1730 uur voordat hij aan z’n 4e enkel begint. De 
Americano moet zich weer opladen in het spel. Maar dat kan hij als geen ander. De butcher van Peize hakt met 
z’n dubbelhandige backhand behendig van zich af. De 1e set is voor Peize. Maar zijn tegenstander kan ook 
slicen. Hij prikt en steekt als een TBS-er die te vroeg zijn vrijheid heeft gekregen. Cambell krijgt er geen grip 
meer op. De 2e set gaat naar GLTB. Ook de derde set is teveel voor onze good guy. Hij verlies zijn partij. 
Jammer, maar iemand moet verliezen (uit: Tegeltjeswijsheden nr. 57). Stand 1-3. 
 
 
  

Nee, er wordt niet eerst gegeten. 
Om 1900 uur starten gewoon de 
dubbels. De duisternis is ingevallen, 
de magen rammelen en het denken 
valt af en toe weg. Erik en Robert 
krijgen geen vat op hun 
tegenstanders. Ze verliezen dik de 
1e set. “Ik heb echt nog geen bal 
lekker geslagen vandaag” mijmert 
Erik halverwege de 2e set. 
“Misschien moeten we dan maar 
iets actiever ons best doen. Kom op 
jongen, kop d’r veur!”, brokt Robert 
. En dat gebeurt. De jongens pakken 
nipt de 2e set. Daarna walsen ze 
echter over hun tegenstanders 
heen. BAM! 1-4. 
  

De laatste dubbelpartij is voor Cambell en Ruud een kwestie van volhouden. Tuurlijk, soms valt er weleens een 
krachtterm, gewoon omdat het kan, maar met de winst in de broekzak is het gewoon makkelijker spelen. Ze 
pakken de wedstrijd overtuigend en daarmee sluiten ze de dag af met 1-5. 
  

Het is al bijna 2200 uur als we met elkaar in de kantine zitten. Geen klagende tegenstanders, geen 
gefrustreerde gezichten. Gewoon, een gezellige dag met vier spannende 3-setters.  De kok van Eetcafé 
Vorenkamp is al naar huis dus wordt het een luxe bittergarnituur. Vergezeld van een lekker drankje praten we 
na over de wereldproblemen. Op de terugweg in de auto hebben we de oplossing! 

  
…wordt vervolgd… 

RF 

 


