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Vredenburgh 3 - Never Out Houtrust Jongens 2: 2-4
Een overwinning met een sleutelrol voor Marc.
Alweer de vijfde competitiedag; de op één na laatste. De wetenschap dat het
volgende week tegen de koploper uit de poule wel erg moeilijk zal worden is
een extra reden vandaag echt voor de puntjes te gaan. Dat hebben we
gedaan, en niet zonder resultaat. Zie hier het relaas.
Om kwart over acht gingen we op weg van het ons vertouwde Houtrust naar
het tennispark van onze tegenstander: Vredenburgh in Rijswijk. Een
tennispark mooi gelegen in de smalle groene zône met parken en
landgoederen tussen Den Haag en Rijwijk. Een leuke club met vriendelijke
mensen en een clubhuis met een heel groot raam met goed uitzicht op de
banen. Dit laatste kwam zeker op deze dag goed van pas. Want hoewel we
het nét droog hebben gehouden, kwam de zon toch minder tevoorschijn dan
het zich aanvankelijk liet aanzien. Met de wind erbij was het op den duur dan
ook behoorlijk fris. Behalve als je je warm tennist natuurlijk.
Drie banen waren er beschikbaar, waarop 2 singles en 1 dubbel tegelijk
gespeeld werden, en dit dus twee keer achter elkaar. Willem stond vandaag
tegen Maurits, een jongen niet al te groot en zo te zien nog niet zo oud, maar
wel één die goed tennissen kan. De eerste set was overigens niet al te
moelijk: 6-2 voor Willem. De tweede set vocht de jongen zich echter aardig
terug en het zag er dan ook naar uit dat het wel weer eens een 3 setter voor
Willem zou kunnen worden. Maar nee, dank je Willem, je liet ons niet te lang
in spanning zitten deze keer en won de partij door de tweede set met 7-5 te
winnen.
Edwin had een niet al te moeilijke tegenstander deze keer, hij kon dan ook
makkelijk winnen met 6-0 6-1.
In de tegelijkertijd gespeelde dubbel stonden Nick en Joost te spelen op de
vanuit de toeschouwer gezien verste baan. Iets minder gemakkelijk te volgen
dus. Maar wel duidelijk was in ieder geval de gele uitklapbordjes (Is daar ook
een mooie officiele naam voor?) nú is aan de ene, en dan weer aan de
andere kant uitgeklapt werden. Met andere worden: een partij die redelijk wat
kansen gaf voor beide partijen. Omdat de bordjes echter toch wel iets meer
uitgeklapt werden bij de Vredenburgh spelers dan bij de Never Out spelers,
werd de uitslag 3-6 4-6 in ons nadeel.
Stand na de eerste ronde: 2-1 voor ons!
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De tweede ronde.
Singles staan er nog op het programma met Yari en Marc alsmede een
dubbel met Edwin en Willem. Chinesen zijn goede in ping-pong en
badminton, en de Chinese jongen waar Yari tegen moest tennissen was ook
goed in tennis, want helaas werd die partij door Yari verloren.
In te schatten was dat Willem en Edwin hun dubbel-klus wel winnend zouden
kunnen afsluiten. Misschien dat ze zelf daar in het begin ook een beetje
teveel van overtuigd waren, want de eeste set werd welliswaar met 7-5
gewonnen, maar dat was dus toch behoorlijk nipt. In de tweede set gingen ze
er echter even stevig tegenaan en gaven niks meer weg, 6-0 voor Willem en
Edwin.
Nu was de stand dus 3-2 in ons voordeel. Een gelijkspel was dus veilig
gesteld, maar het zou natuurlijk leuk zijn om nog eens te winnen. De taak om
dat te kunnen verwezelijken lag dus in de handen van Marc. Die wedstrijd
was overigens al een hele tijd aan de gang; want zelfs éérder gestart dan die
dubbel van Willem en Edwin (Ed en Willem ik hoor op dit moment de
Fabeltjeskrant er pas in). Maar Marc maakte er een lange en spannende
partij van. Een soort Willem- partij zou ik haast zeggen, maar het zijn dan
ook vrienden. Rustige instelling (voor de buitenstaander?) nóóit opgeven,
gewoon doorgaan. Marc's persoonlijke specialiteit: zijn opslagje. Bal
opgooien, zich bedenken, nog een keer opgooien, en dan meppen. De
eerste set werd een tie-break. 7-6 voor....... de tegenstander. Jammer!
De tweede set leek tegenstander Robin de wedstrijd geheel naar zijn hand te
kunnen zetten. Het werd wel 5-0 of 5-1 voor hem. Maar toen kwam Marc
terug. Het werd gelijk. En Marc kwam vóór. En het werd wéér een tie break.
Gewonnen door Marc! Hoera! Nog een set te gaan en weer volledig in het
spel!
De derde set ging aardig gelijk op, maar gaandeweg werd het duidelijk dat
de tegenstander duidelijk meer vermoeidheidsverschijnselen begon te
vertonen. En zou geschiede het dat Marc, terwijl zijn vader hem wellicht voor
het eerst in een echte competitiewedstrijd zag spelen, de wedstrijd naar zijn
hand kon zetten door de derde set met 6-4 te winnen. En ons team een
eindstand van 4-2 te bezorgen. Bravo Marc!

Edwin & Sebastiaan van Nooten
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Never Out Houtrust Heren 2 – Lucky Stroke: 5-1
Prachtig weer beloofde ons veel goeds tegen de huidige koploper. Waar ik in
het vorige stukje geen hoop op een kampioenschap meer had, kan ik er nu
weer in geloven. Mede dankzij de geweldige invalbeurt van Gerard Benerink,
waarvoor dank, hebben wij de koploper met 5-1 opzij weten te zetten,
waardoor alles weer mogelijk is.
Omdat wij het enige team waren dat thuis speelden hadden wij de privilege
om op 4 banen te mogen singelen. Gerard moest als eerste aan de bak en
had een lastige tegenstander, maar gezien de aanvallende “agressieve”
kwaliteiten van Gerard werd deze tegenstander met 6-1 6-1 opzij gezet.
Ondergetekende is ondanks de lichte blessure toch gaan singelen, maar was
niet gewend om als tweede te spelen. De tegenstander, een invaller, had
een mooie slag en service, maar dat alleen is tegenwoordig niet genoeg voor
een overwinning. En daar was dus punt nummer 2.
Maarten op baan 1 had meer moeite. De services van zijn tegenstander
waren fors, maar het spel iets minder. Maarten ging rustiger spelen en bracht
ballen soms wat hoog terug, maar ontregelde wel de partij. En na 2
vermoeiende sets was daar punt nummer 3.
Zouden wij naast de zon dan voor nog een lichtpuntje zorgen? Ja is het
antwoord, want ook Nico won zijn partij met overtuigende cijfers. Alle singles
gewonnen! Zouden de dubbels ons dan nog verder op weg helpen?
Gedeeltelijk. Op aanraden van ondergetekende, die voor de zekerheid de
dubbel liet gaan, gingen Gerard en Maarten de eerste confrontatie aan. Voor
de eerste keer samen en dat kon je zien. Gerard is een aanvallende speler
die de ballen voor zich opeist, waar Maarten nog even aan moest wennen.
Maar de partij was heerlijk om te zien. Leuke rally’s en afwisselende
slagenwisselingen besliste de partij wederom in ons voordeel.
Nico en Peter daarentegen werd een ander verhaal. Zij lieten zich
overbluffen door de tegenstanders en verloren hun partij. Eindstand 5-1.
Proficiat heren! Nog “maar” 2x 6-0 winnen en we zijn kampioen. Dat komt
omdat in eerste instantie het onderlinge resultaat geldt. Het enige minpuntje
van de dag is dat de tegenstanders zwaar gefrustreerd waren dat wij Gerard
als invaller hadden. Zij gaan protest aantekenen bij de knltb. Navraag heeft
ons geleerd dat je iemand mag inzetten die het teamgemiddelde van de
eerste speeldag bij de huidige speeldag, met niet meer dan 1 gemiddeld punt
overschrijdt. In ons geval is het precies 1 gemiddeld punt. Ik wens Lucky
Stroke dan ook veel succes met hun protest. Na afloop was het gelukkig
gezelliger dan tussen de wedstrijden door omdat zij niks anders dan aan het
overleggen waren. Gerard, nogmaals dank voor je tijd.
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Zo heren, met nog twee speeldagen te gaan hebben we alles in eigen hand.
De volgende wedstrijd is tegen Hanenburg. We hebben dus 6 punten nodig.
We spreken nog af voor de verzameltijd en verzamelplaats. Hans, wederom
bedankt voor de lekkere spareribs en uiteraard wil ik het publiek weer
bedanken voor hun enthousiasme om bij ons te komen kijken.

René
Hanenburg - Never Out Houtrust Heren 2: 1-5
Voor het eerst tijdens deze competitie weet ik niet goed wat ik moet
schrijven. Hoe dat komt? Door de teleurstelling. Ondanks de grote
overwinning hadden we hier met 6-0 moeten winnen. Dan waren wij nog
steeds koploper. Zoals ik al voorspelde hebben de Metselaars en Lucky
Stroke met 6-0 gewonnen waardoor ze nu 1 punt los van ons staan en dat
met nog 1 duel te gaan. Ik verwacht ook niet dat één van beiden nog een
punt morst in dat laatste duel. Ook wij hebben de laatste week een
makkelijke tegenstander, de onderste wel te verstaan. In dit geval is het onze
eigen schuld, vandaar dat ik niet langer ga schrijven dan nodig is. Ook al
zouden we de laatste week met 6-0 winnen, zitten we daar toch een klein
beetje in een mineurstemming. Heren, laten we de competitie waardig
afsluiten en dan ook die 6-0 pakken! Verzameltijd: 12:15 op Houtrust. Tot
dan!

René
Never Out Houtrust Dames 1
Hoe het de kleuters en de oma’s is vergaan de afgelopen drie
wedstrijden.

1.

Overdam uit.

Helaas was Maxime was ziek. Na heel wat telefoontjes was Lilian bereid om
na vele jaren weer eens te gaan singelen. De consequentie was wel dat de
overgebleven speelsters allemaal een plek hoger moesten spelen. En U
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raadt het al, dat ging niet zo goed. Lia won haar single, maar de andere drie
gingen verloren. Lilian weerde zich kranig en had zelf kansen, maar helaas,
wel goed gedaan hoor! De dubbel van Lia en Lilian werd gewonnen en de
dubbel van Laura en Jos werd in de tie-break van de derde set verloren van
twee helaas onsportieve oma’s. Geen goed voorbeeld voor onze jeugd,
Laura vond ze dan ook stomme oude mensen en gelijk had ze.

2.

De Rhijenhof thuis.

De gedoodverfde kampioen op bezoek. We hebben vorig jaar ook al tegen
hen gespeeld. Het was moederdag en er waren weer heerlijke broodjes van
Hans. Voor het eerst deze competitie was het lekker weer en kon het publiek
lekker in de zon zitten. Maxime was gelukkig weer beter, maar voelde zich
nog wel wat slapjes. Ze verloor voor het eerst dit seizoen haar single.
Jammer dan het net tegen de kampioen was. Ook de andere singles gingen
verloren. In de dubbel verstapte een mevrouw zich en moest helaas
opgeven, zodat we nog 1 punt hebben gescoord.

3.

MLTV uit.

Gelukkig kon Laura vandaag nog meedoen. De examens beginnen volgende
week maar ze staat er zo goed voor dat ze niet zenuwachtig hoeft te worden
en lekker nog een dagje kan tennissen. We begonnen pas om 14.00 uur,
eerst met 1 single, maar al snel kon ik ook de baan op. Maxime won haar
single, wel wat moeizaam, want ze verzuimde om in twee sets te winnen en
de
moest toen nog een 3 set spelen, toch goed gedaan. Ik verloor weer, het
blijft tobben met de single en mij, wel 3 sets gespeeld. Lia won haar single
tegen een niet aardige 20-er in drie sets natuurlijk, want dat is Lia’s
handelsmerk. Laura verloor haar laatste single, jammer, toch goed gespeeld
hoor. Het was ondertussen al half acht en we mochten op de twee banen
voor het clubhuis onze dubbels spelen voor een heleboel publiek. We
hebben ze allebei verloren, maar het waren leuke dubbels om te spelen.
Volgende week alweer de laatste keer. We hebben Claudia uit meisjes 1 als
invaller voor Laura gevonden, dan blijft de oma/kleuter verhouding
gehandhaafd, want dat heeft wel wat. We staan nu twee na onderste met 2
punten voorsprong, dus een paar punten zou welkom zijn, meer dan ons
stinkende best kunnen we niet doen, dus dat moet maar voldoende zijn.

Jos
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