
Crisis bij Heren 1 – Are they still watching the same ball? 

  

Met nog 2 wedstrijden te spelen in het competitieseizoen 2016, hangt 
prolongatie van de mannen van Heren 1 aan een zijden draadje. Hoe heeft het 

zover kunnen komen? Hoe ziet de toekomst eruit en wat gaat er in hun hoofden 
om? Tijd voor een nader gesprek met Erik Noordik (EN), Cambell Parson (CP), 

Han Eshuis (HE), Ruud Dorenbos (RD), Jan Pieter Weening (JPW) en Robert 
Fledderus (RF). 

 

 

  

Laat ik met de deur in huis vallen: hoe kan het dat jullie bijna onderaan staan? 

  

(HE): Dat lijkt me logisch. Dat komt omdat ik niet zo vaak heb meegespeeld en die keren 
dat ik speelde, hele sterke tegenstanders had. En Erik heeft ook niet altijd gewonnen. 

(EN): Wat een flauwe opmerking Han. Ik sta er continu alleen voor bij de 1e enkel. Weet 
je wel wat voor druk er op mijn schouder ligt? (CP): Yes veel drugs hoahoahoa. 

  

(JPW): Ho Han, je hebt net zo vaak als ik gespeeld, jij bent gewoon minder in vorm en 
ook langzamer. Je legt steeds de oorzaak bij een ander. (RD : Ja, dat valt mij ook op. 

  



 

 

  (RF): Jongens jongens alsjeblieft, rustig, hou het een beetje gezellig! We weten 

allemaal dat Han wat minder is dit seizoen. Maar om nu alles op hem af te schuiven, dat 
is niet helemaal terecht. 

  

Nou, de sfeer zit er goed bij jullie in.  Robert, jij bent de aanvoerder. Wat is er 

volgens jou aan de hand? 

  

RF: Je zou zeggen dat gezien de leeftijd van de mannen, de wijsheid zijn hoogtepunt 
heeft bereikt. Helaas, dat blijkt niet te kloppen. Als captain zie ik dat bepaalde 

eigenschappen, naarmate de mannen ouder worden, prominenter naar voren komen. De 
sportiviteit van Han speelt hem op in zijn duels. Erik is wat minder berekenend, Jan 

Pieter is niet vooruit te branden en Ruud is steeds met andere mensen bezig op de baan. 
Met zo’n groep is het lastig om strategische focus aan te brengen. JPW: Zal ik jou eens 

laten zien wat focus is? 

  

 



Ik hoorde je zojuist niet over Cambell… 
RF: Nee, dat is een verhaal apart. Wat weinig mensen weten, is dat we Cambell na lang 

beraad hebben opgenomen. We wilden als team tijdens de financiële crisis ook wat doen 
voor economische vluchtelingen. En ja, je verwacht dan dat ze de taal een beetje snel 

oppakken. Maar de interne teamtaal is nog steeds Angelsaksisch. Zelf de slogan op het 
teamshirt is in het Engels, zodat Cambell deze ook begreep. Ach, het is een goeie kerel 

en hij kan voor zijn leeftijd leuk tennissen. 

  

De leeftijd speelt jullie dus parten. Hoe lang kennen jullie elkaar eigenlijk 
al?           

EN: Dat heb ik onlangs geanalyseerd: We kennen elkaar langer niet dan wel. 

 
 

  

Als semi-profs hebben jullie waarschijnlijk nog bijverdiensten nodig. Wat doen 
jullie naast het tennissen? 

HE: Het liefste tennis ik de hele dag. Van jongs af aan stond ik al op de baan om mijn 
slagen te verbeteren. Geld is totaal geen issue voor mij. Als ik niet tennis zit ik vaak in 

een stoel te mijmeren hoe het is om op de baan te staan. RF: Ik zit vaak te internetten 
of een beetje gitaar spelen.  JPW: Als ik niet tennis, dan train ik. Spelenderwijs word ik 

beter, zeg maar. EN: Ik zit vaak in de trein naar Utrecht. CP: I just passed my exam, so 
now I have a job at the Hanze. I’m very glad. RD: Ja, glad is tie zeker, die Cam, hihi! 



 

 

  

Ruud, je lijkt wat spraakzamer. Het gerucht gaat dat je geld hebt betaald aan 
het team. 

HE: Dat is geheim, maar het klopt wel. We hebben dit jaar besloten dat Ruud wel mocht 
blijven, mits hij zijn teambijdrage zou verdubbelen. 

RF: Ruud woonde vroeger in het Zuiden. Hij moest op een gegeven moment verhuizen. 
Het ging niet meer. Gelukkig weet hij goed zijn draai te vinden in Peize.  RD: Ik moest 

helemaal niet weg man. Ik wilde weg. Het werd me daar gewoon veel te druk met al die 
nachtelijke feesten. CP: Yes drugs hahaha. JPW: No Cambell, he bedoeld too busy, not 

drugs! 

 

  



Wat moet er gebeuren om in de 2e klasse te blijven? 

  

EN: Het lijkt mij dat er harder getraind moet worden. Volgens mij is dat niet zo moeilijk. 

Gewoon vaker spelen en minder drinken en meer focussen. RF: Ja, dat zeg ik ook steeds: 
“Spelenderwijs en doelgericht”. JPW: Hé dat is mijn slogan toch? RF: Niet zoveel praatjes 

JP! Kom mannen, 10 keer opdrukken op de handen en daarna op de knokkels. We blijven 
gewoon in die f*cking 2e klasse! GOGOGO!!! 

 

 


