
Dag 7 – Samen kampioen  
 
Ze waren als team jaren geleden bij elkaar gekomen. Onwennig, verschillend, maar van 
goede wil. Na vele oefenpotjes, praatsessies en persoonlijkheidsanalyses durfden ze in 2019 
na hun trainingskamp in Groenlo er voor uit te komen: ze hielden best een beetje van elkaar. 
Niet zozeer door de overeenkomsten, maar juist door de verschillen. Leve de ongelijkheid!  
 
En zo traden ze aan, begin april in het bosrijke Assen. Tussen de boomtikkers, vliegzwammen 
en zwaluwen pakten ze hun eerste overwinning. De week erop ontvingen ze bekenden uit 
Hoogezand. Vanaf die tijd wierp het Healty Tennis Program® haar vruchten af: de 
tegenstanders hadden geen schijn van kans. Weer een weekje later fietsten ze monter naar 
het prachtige tennispark in Helpman. Daar maakten ze GLTB subtiel helder dat er met Peize 
niet te spotten viel. Het ging goed, zeer goed!  
 
In de veertien dagen rust die volgden, werden de onderlinge banden verder aangehaald. Ze 
spraken af ’s avonds op het park, bezochten elkaars verjaardagen en groetten als ze een 
teamgenoot op de fiets tegenkwamen in hun mooie dorp Peize.  
 
De volgende speeldag tegen TAM zat de spirit er dan ook goed in. Natuurlijk werd ook deze 
partij gewonnen, alleen hier werd tevens duidelijk hoeveel levenservaring de Peizer mannen 
hadden in vergelijking met de TAM-twintigers, die zich druk maakten om hun 
carrièreplanning en de keuze van hun levenspartner. De week erop in Zuidhorn, ontstond er 
een deukje in het samenspeelplezier. Misschien was het de hoge temperatuur, het vurige 
temperament of gewoon toeval, dat khan gebeuren. De week erop ontvingen de sterspelers 
enthousiast hun buurtdorp Roden. Het werd een memorabele zaterdag door een 
trakterende Han! Stilletjes werd er genoten van de taart en na afloop bleek de 
drankrekening zelfs al betaald. En zo werd de cohesie weer sterker.  
 
De laatste wedstrijddag speelden alle zes mannen op hun eigen park. Niet omdat het 
noodzakelijk was, maar omdat het kon! En omdat het mooi is om met elkaar kampioen te 
worden. Het Cream Crackers-team had een leuke grap uitgehaald door zelf net te doen alsof 
ze kampioen waren. Ze stonden met champagne op de foto! Gekke jongens zijn dat toch J. 
Nee, die eerste plaats lieten ze zich niet meer afpakken. Met een overtuigend 5-1 werd 
duidelijk gemaakt dat Heren 1 van TV Peize dit seizoen echt de allerallersterksten waren!  

Een mooi jaar met een mooi team! Wordt vervolgd… 


