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Never Out Houtrust Jongens 2 – Verburch 2: 1-5
Stralend zonnig, droge lucht, frisse wind. Dat zijn de weerscondities
waaronder de wedstrijden van de 2e competitiedag gespeeld konden
worden. Ideale condities dus. Maar........... dat geldt natuurlijk ook voor onze
opponenten!
We zullen in dit tweede wedstrijdverslagje dan ook vooral uitwijden over het
mooie weer en het gezellig samen sporten. Want de resultaten waren nu niet
direct om over naar huis te schrijven, laat staan om over naar alle
clubgenoten te schrijven. Nou ja, er zijn best wel rake slagen gedaan, hoor.
En sommige wedstrijden hadden een héél andere uitslag kunnen hebben.
Bovendien was het dus prachtig weer, waren we gezellig samen aan het
sporten enz.enz.
Goed, even over de wedstrijden dus. Edwin en Marc konden als eerste aan
hun single partij beginnen. Dankzij het feit dat het op dit vroege uur nog niet
zo druk op de baan was, konden de andere twee singles, die van Nick en
Yari, niet al te lang daarna ook beginnen. Helaas had Marc niet helemaal zijn
dag. De eerste set lukte dan ook niet zo erg. In de tweede raakte hij meer op
dreef, maar helaas kon er geen derde set afgedwongen worden.
Edwin trof een tegenstander die het hem aardig lastig maakte, maar HOERA,
hij bleef ook deze 2e competitiewedstrijd in de singles ongeslagen. En
bezorgde ons op deze stralende dag onze enige overwinning. Ging de eerste
set vrij gemakkelijk (6-3), de tweede was behoorlijk lastig. Toen het 4-4 was
bedacht Edwin zich dat hij eigenlijk helemáál geen zin had in een 3e set. Nu
kan je dat natuurlijk voor jezelf bedenken, maar de daad bij dat woord
voegen kan lastiger zijn. In dit geval lukte het echter en de set werd
met 6-4 afgemaakt.
Dan Yari en Nick. We zijn nog steeds aan het single-en, en Yari en Nick zijn
wel
vrienden,
maar
geen
tweeling.
Hun
tegenstanders
waren dat echter wel. Dus daarom deze wedstrijden even samen
doornemen. Hoewel, dat is toch lastig. Ze waren heel verschillend.
Helft D. van de tweeling had niet zo veel moeite met Yari. Helft L. van de
tweeling had echter wél veel moeite met Nick. En Nick had dus moeite met
hem. Niet dat het niet een heel aardige jongen leek, maar ja, je wilt natuurlijk
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ook wel eens wat puntjes binnenhalen. De eerste set eindigde in een
tiebreak. Helaas werd die met 4-7 verloren. De tweede set ging het wéér
gelijk op. Inmiddels had Nick een heel vervelende blaar op zijn hand
gekregen. Maar hij vocht door, en het leek er lang op dat er wel eens
een derde set nodig zou kunnen zijn. Tenslotte ging het zo gelijk op, dat er
wéér een tiebreak nodig was. Die werd 5-7 verloren. Wat een pech! Heb je je
daar nu een blaar voor geslagen?
De blaar zorgde er trouwens ook voor dat het lastig was om ook nog eens te
gaan dubbelen. Daarom nam Edwin Nick's dubbelplaats over. Samen met
Yari tegen één van de tweeling en Edwins single tegenstander. De eerste
set werd 3-0, maar daarna was het wat punten betreft voor ons een beetje
gedaan. Maar: zo te zien best veel plezier op de baan.
Gelukkig maar! Mooi weer, lekker sporten.................
En dan hadden we natuurlijk nog Joost. Die samen met Marc tegen de
andere tweeling en de al 17 jaar oud zijnde Joost speelde.
Joost was fris als een hoentje. Want belofte maakt schuld. Goed geslapen
enz. Helaas. Dat was vandaag nog niet genoeg, want ook deze
wedstrijd ging verloren.
Gelukkig was het mooi weer, en zijn we gezellig met tennis bezig geweest.
Maar nu vervallen we in herhalingen.........
Iets heel anders: volgende week gaan we voor het eerst UIT spelen.
Misschien zijn we wel een team wat juist in uitwedstrijden de puntjes pakt!
Lees volgende week hoe het ons daar vergaat!

Edwin & Sebastiaan van Nooten
Never Out Houtrust Heren 1
Zaterdag 18 april, de dag dat Never Out Edward (Borat) altijd iets anders zal
bekijken.
ZHG heeft de vrijgezellendag van Edward vandaag georganiseerd. Edward
is verteld dat we om 13.30 aanwezig moeten zijn en de rest heeft om half 12
al met de tegenstander afgesproken, het idee is om voor 13.30 al 3 enkels
afgewerkt te hebben. Bij de indeling van de partijen eist Kim Sanders
e
resoluut de 2 enkel op. Na een voorzichtige vraag van ons of dat wel
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verstandig is, gezien zijn 4 uurtjes slaap en overmatig alcoholgebruik de
avond ervoor, antwoordt Kim: “Dan ben ik op mijn best.” Dus de partijen
waren bekend.
Niets vermoedend wandelt Edward om 13.30 het tennispark binnen. Edward
e
komt er na het 5 bekende gezicht achter dat er toch wel heel erg veel
supporters zijn en begint echt een vermoeden te krijgen als zijn aanstaande
zwager, die helemaal niks met tennis heeft, aanwezig is. Zijn verbaasde
gezicht is prachtig en helaas staan alle 3 de partijen nog op de baan en
missen we het moment van aankomst.
Over de enkels kunnen we vrij kort zijn:
Stefan „Zov‟ Brzozowski maakt het 4tje op zijn pas waar en maakt zijn
tegenstander zowel met zijn tennis als verbaal en non-verbaal helemaal gek.
Voor een cursus psychologische oorlogsvoering op de baan kunt u voor
€150,- per uur bij hem terecht. Resultaat: een 6-3 6-4 overwinning en een
zeer gefrustreerde tegenstander.
Sander Klijnstra speelde leuk zolang zijn tegenstander meetenniste (tot 4-1
e
in de 1 ), maar toen er aan de andere kant van het net gepield werd ging hij
er hard af. 5-7 1-6 verlies.
Kim Sanders kon zijn zelfvertrouwen net niet waarmaken, maar zat er wel
erg dicht bij. 2-6 0-6
Edward was inmiddels al redelijk bang gemaakt over wat hem deze dag
allemaal te wachten stond. Hij was alvast maar aan het bier gegaan om een
beetje bij te komen van de schrik. Terwijl de dubbels op de baan stonden
werd hij uitgebreid uitgevraagd over zijn verleden dmv een kleine quiz. Bij elk
fout antwoord moest hij een Flugel drinken. 8 Flugels later hadden Roel en
Jeroen de dubbel dik verloren en waren Thijs en Zov druk bezig in een
e
spannende 3 set. Ondanks vele en luidruchtige aanmoedigingen, de
tegenstander vroeg ons zelfs of het wat stiller kon, werd de dubbel
uiteindelijk na een mooie pot verloren.
Om 15.45 was het dan eindelijk zover. Edward mocht de baan op. Wij
hadden voor het inspelen een prachtige outfit geregeld en lieten deze boven
in de kleedkamer aan Edward zien: een Borat-slip met bijpassende leren pet.
Het enige wat Edward 3 minuten lang kon uitbrengen was het woord
„motherfuckers‟…….
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Uit mededogen mocht Edward zijn
korte broek aanhouden.
Onder grote hilariteit ging Edward de
baan op. De tegenstander, Koreaan
nr 3, vond het allemaal niet zo leuk,
maar begon toch gewoon met
inspelen.
Onder
veel
gelach
/gejoel/gesnik/hoofdgeschud en met
een ontstemd gezicht begon Edward
in te spelen. Het blijkt trouwens dat
het met een leren pet lastig serveren
is. Mooi hoor: met links opgooien,
vervolgens direct de pet vastpakken
zodat ie niet afvalt en dan proberen
die bal te slaan.
Na het inspelen moest Edward zijn
e
e
2 tenue aantrekken voor de 1 set:
een prachtige tennisrok met roze
hemdje. Deze outfit was een kleine
verwijzing naar een 6-0 setnederlaag die Edward ooit in een
herendubbel leed tegen 2 heren in
rokje. In deze outfit voelde Edward
zich trouwens een stuk beter en ging
hij lachend de baan over. Helaas
was dit niet aan zijn tennis af te zien
en ging hij er hard af 6-1. Wel
vermeldenswaardig is dat Ed een
goede poging deed om met rokje
een bal door zijn benen te slaan.
Aan de kant vermaakten we ons ondertussen prima, al moesten we dat wel
alleen doen, want de tegenstanders waren 10 m verderop vooral met zichzelf
bezig.
e

In de 2 set moest Edward het doen in een jute-zak, een verwijzing naar zijn
financieel zware (studenten-)tijden. Ook in deze outfit was het vermaak
vooral aan de kant van het publiek, en Edward bleek een echte
publieksspeler, hij probeerde eigenlijk alleen nog mooie punten te maken en
het punt van de dag was een half-volley-drop-shot die 10 cm achter het net
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e

landde. Al met al mocht het voor het resultaat niet baten, 2 set 6-1 en een 15 nederlaag over de dag.
Uiteraard mocht dit de pret niet drukken en werd er lustig op los gegeten en
gedronken.
Na de tijd hebben we heerlijk een hapje gegeten in Scheveningen, daar
gebowld en tot slot geëindigd in een vage striptent waar Edward uiteraard in
het zonnetje gezet werd.
Volgende keer uit naar Poeldijk: tijd om eindelijk eens echt wat punten te
gaan pakken!
Groeten, ZHG

Breekpunt – Never Out Houtrust Heren 2: 1-5
Om 12:00 uur werd verzameld bij de familie Berlijn. En waar ik het vorige
week al over had is nu waarheid geworden. We worden gesponsord! Na vele
juridische procedures is Han Cleaning Service dan eindelijk onze shirt
sponsor. Via Peter hebben wij nu t-shirts en sweaters mogen ontvangen. Na
het passen en de gebruikelijke foto‟s voor de diverse kranten pakten wij
wederom de fiets (en brommer) en gingen wij op weg naar Breekpunt. Net
als Verburch betonnen banen. Er werd in de fluistergangen al iets verteld
over de wijk waar deze vereniging lag. Ellende? Nee hoor, een sportief team
en lekkere Somalische hapjes deden onze vooroordelen vergeten.
Aangezien dit park maar 4 banen heeft waren we een beetje bang dat de
dag nog lang zou duren. De dag was zeker lang, maar dan wel op Houtrust.
De wedstrijden dan. Het park was zo leeg dat we op 3 banen mochten
beginnen. Peter op baan 3, Maarten op baan 2 en ondergetekende op baan
1. Uitslagen kan ik nooit zo goed onthouden maar ik weet wel dat we in no
time 2-0 voorstonden. Alleen Peter, die verplicht was te singelen, ondervond
moeite van zijn lichamelijk gestel en verloor helaas. Zijn tegenstander gaf na
het laatste punt een kreet waar zelfs Tarzan bij verbleekt, zo blij was ie met
zijn overwinning. Nico daarentegen wist zeker dat hij ging winnen, maar had
af en toe meer moeite met zichzelf dan met de tegenstander. Misschien hield
ie zich nog bezig met zijn uitspraak: ”Het lijkt hier wel een binnenplaats voor
gedetineerden!”. Een 3-1 voorsprong was het resultaat na de singles.
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Vorige week was de afspraak gemaakt dat het beter was als Maarten en
René samen zouden dubbelen terwijl Nico en Peter de tweede dubbel voor
hun rekening zouden nemen. Beide dubbels werden in no-time winnend
afgesloten. Conclusie: De heren van Han Cleaning Service hebben de
tegenpartij netjes de oortjes gewassen, afgedroogd en geveegd. Adriaantje
als supporter (zonder Bassie) wilde wel eens zien hoe wij schoonmaakten en
gooide de saus van ons bittergarnituurtje om. Helaas voor hem trapten wij
daar niet in. Wel gaven wij aanwijzingen hoe schoon te maken. Dames
supporters (Lillian en Trees) en heer supporter (Adriaan), bedankt voor de
aanmoedigingen. Wij zullen jullie de aankomende wedstrijden nog hard
nodig hebben. Na afloop stonden onze fietsen (en brommer) er nog en zijn
we met z‟n allen naar Houtrust gegaan. “Biertje af” zoals Nico dat altijd zegt.
Alleen in ons geval is dat meestal biervaatjes af. Was wel weer gezellig.
De volgende wedstrijd op het programma is die tegen de Metselaars. Zij
hebben met 3-3 gelijk gespeeld tegen de koploper, dus dat beloofd een
aardige pot. Een overwinning is dus een pré. Verzameltijd 12:15 op Houtrust.
Tenslotte nog een verzoek aan Hans Borrias met dubbel r: “We willen een
kluisje voor de fietssleutel van Nico!”.

René
Naaldwijk 8 – Never Out Houtrust Heren 3: 2-4
Voor je aan de competitie begint zijn er altijd wel ploeggenoten die een
wedstrijd moeten missen. Een weekendje met de old-football-boys, even de
Mediterranée snuiven of een brandje blussen, maar dat allemaal in hetzelfde
weekend ging ons verstand blijkbaar te boven. Dus wat bleek een week
geleden: Rinaldo en ik moesten de klus samen klaren, maar dat was ons te
gortig. Gelukkig waren Gerard en Jelmer te elfder ure bereid om Jan, Hans
en André in Naaldwijk naar de vergetelheid te spelen. Bedankt heren!
Naaldwijkers zijn echter ook wel rare jongens: de een ramt alles een eind
weg (tegen Rinaldo), de ander kapt alles een eind weg (tegen Evert).
Rinaldo wist er wel raad mee, Evert niet. Maar eerst poetste Gerard zijn
stoffige blazoen schoon, na jaren zijn tennisracket aan de wilgen te hebben
gehangen. Een flitsende start. Jelmer had daar meer moeite mee, en week
voor een schuivende Naaldwijker: 2-2 dus. Zoals goede Never Outers
betaamt, zetten we alles op de dubbels. Eerst Gerard en Jelmer, die een
stroeve start hadden. Maar daarna gingen alle remmen lost en lieten ze in de
derde set zien uit welke hoek de wind waaide: uit de Haagse. Dat leek
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Rinaldo en Evert ook wel wat: zij dreven de bal naar alle hoeken van het
veld. Terwijl Jelmer inmiddels de pijp aan Fidelio had gegeven (de derde
ouverture van ene Ludwig, of de eerste ouverture van Ludwig de derde, dat
weet ik niet meer) genoten wij nog na tussen de hoge bomen. Helaas geen
windvangers, maar dat mocht de pret niet meer drukken.

Evert
Zondag 19 april 2009
‘t Loo - Never Out Houtrust Dames 1: 1-5
Vandaag beter, dat was de slotverklaring van het vorig verslag. Veel ging
beter, alleen ben ik vergeten het verslag te delegeren (een van mijn sterkere
eigenschappen al zeg ik het zelf), stom stom stom.
Eerst iets over de leeftijdsopbouw van ons team: een verrassende mix
jeugdig elan en seniore ervaring die prima samengaat ondanks een generatie
kloof van 40 jaar. Het jeugdig elan Maxime en Laura opgehaald en
gezamenlijk naar ‟t Loo in Mariahoeve gereden.
Het team was voltallig aanwezig. Lia was er natuurlijk, en ook Marijke. Haar
knieën mogen haar misschien in de steek laten, aan haar stem mankeerde
niets.
Maxime behaalde wederom een goede overwinning. Laura was veel beter
maar haar oudere tegenstander slimmer. Deze dame begon zachte ballen te
slaan waar Laura zich regelmatig op versloeg, Moest verboden worden.
Lia wil altijd waar voor haar geld en liet het uiteraard op een 3 setter
aankomen, hoewel ze dit keer zelfs de eerste set gewonnen had! Eind goed
al goed.
e
Mijn tegenstandster begon pas te tennissen toen ze met 4-1 in de 2 set
achter stond. Te laat dus, en weer een punt voor ons.
Het jeugdig elan won hun dubbel zonder problemen. De seniore ervaring
e
moest na een goede start een dipje in de 2 set corrigeren met een wijziging
e
in de speltactiek in de 3 .
Het eindresultaat mocht er zijn! Volgende week nog beter?! Ieder geval niet
vergeten het verslag uit te besteden.

Jos
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