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Beste leden,
De competitie is gestart en uw redacteur dus ook. Sommige
correspondenten moeten nog op gang komen. De schrijvers van
onderstaande verslagen worden uiteraard zeer bedankt voor hun
bijdrage.
Groet, N.O.

Paasmaandag 5 april 2010
Never Out Houtrust Heren 3 – DTB 4: 2 – 4
Wat een mooi begin had moeten worden is min of meer uitgelopen op een
deceptie. We hadden er allemaal zin in. We zijn een klasse hoger gaan
spelen, op niveau, en niets wees erop dat we zouden gaan verliezen.
Zaterdag werd 1 wedstrijd vanwege de regen niet volledig afgespeeld. Het
restant en de overige wedstrijden werden in samenspraak met DTB
e
verplaatst naar 2 paasdag. In plaats van eieren zoeken waren we naar onze
vorm aan het zoeken. 1 gewonnen single en 1 gewonnen dubbel was het
resultaat.
Op papier waren we gelijk, maar in het veld was hier niets van te merken.
We konden het opgekomen publiek niet echt vermaken. Hulde aan de
toeschouwers, want wat was het op sommige momenten koud. Rest ons
niets anders dan deze wedstrijd maar gauw te vergeten en ons op te maken
voor de volgende. We reizen af naar Thor de Bataaf. Gelieve om 12:30 daar
aanwezig te zijn. Tot dan!

René
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Zaterdag 10 april 2010
Hanenburg 3 - Never Out Houtrust Heren 5: 2 - 4
Nadat de eerste competitie wedstrijd werd afgelast (was gezellig opgefokt
van 13 tot 16 uur met ongeveer 40 mannen in een hok. Leestip: De
Testosteronfactor, het ideale handboek voor de moderne man die er
ook in de tweede helft van zijn leven aantrekkelijk uit wil zien en wil
weten wat hij moet als zijn lichaam een defect vertoont.) stonden we
een week later met een snel kloppend hart dat de adrenaline door ons
lichaam pompte bij Hanenburg, het park dat in een felle strijd verwikkeld is
met ons eigen park over misschien wel de beste banen van Nederland.
Voordat de wedstrijd kon beginnen moest er echter eerst nog met Rene de
duif gelachen en slagroomgebak gegeten worden. Eenmaal op de baan
lachte Rene vrolijk verder maar voor hij het goed en wel doorhad was de
eerste set voorbij en verscheen er op het gezicht van onze Jelmer langzaam
een vette smile die er die dag door niemand meer vanaf te poetsen was.
Op baan B stond de benjamin van ons team Frank, liefkozend Toet genoemd
waarvan inmiddels vele varianten in omloop worden gebracht, iets minder
voldaan zijn partijtje te slaan terwijl langs de kant de rest van het team
vitamine D in zat te nemen. De volgende singles waren voor Dennis en
Theo. De laatste was gauw klaar. Zijn tegenstander beschuldigde hem na
afloop nog wel van zandstrooien in de ogen en zei dat Theo loog toen hij
beweerde dat hij niet zo goed stond te spelen. Dennis had een ander
probleem. Ook daar werd met zand gestrooid maar dit maal door de
tegenstander of was het wishfull thinking van Dennis toen hij bij een bal die
uitgegeven werd toch echt lijn had verstaan. Waarna het in de derde set op
een tiebreak uitdraaide en Dennis de slag kwijt was.
Voor de dubbels hadden we niet meer veel tijd nodig want het bier stond
inmiddels te lonken. (Alkohol verbraucht beim Abbau im Körper viele
Vitamine und Mineralstoffe, daher ist es stark umstritten, ob Bier zur
Vitaminzufuhr und zum Ausgleich des Mineralstoffhaushalts beitragen kann.
Alkoholfreies Bier ist ein isotonisches Getränk und könnte theoretisch auch
von Sportlern als Energy-Drink verwendet werden.)

Theo Tegelaers.
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Zondag 11 april 2010

Eerste gebod: onderschat uw tegenstander niet.
Berg en Dal - Never Out Houtrust Jongensteam: 4 - 2
Met deze kop boven het verslag van de 1e competitiedag van onze
jongensploeg t/m 17 jaar wil niet gezegd zijn dat onze jongens dat gedáán
hebben; onderschatten.
Als schrijver van dit stukje en toeschouwer van de wedstrijden (zes en een
half uur langs de baan op deze zéér frisse en winderige eerste
competitiedag) zou ik me dat echter wél kunnen voorstellen. Want ik moet
toegeven dat ik dat zélf wel even deed.
Deze eerste competitiedag brengt ons naar Berg en Dal. Een uit, maar
gelukkig dus ook bijna een thuiswedstrijd. Gelukkig, omdat ik daardoor na
verloop van tijd mijn ski-jack nog heb kunnen laten aanrukken. En sommige
jongens tijdens het koude lange wachten even naar huis konden. Goed
dat Edwin, het huis in sportbroekje verlatende, toch op het nippertje nog een
trainingsbroek aandeed. Anders zouden zijn benen tegen de tijd dat hij
moest spelen ongetwijfeld al lang stijf en bevroren zijn geweest.
Berg en dal dus. Het tennispark betredend lopen we eerst naar een paar
jongens van zo te zien gelijke leeftijd als onze jongens. Onze jongens, dat
zijn dit jaar: Jesper, Joost, Marc, Marijn, Willem en Edwin. Allen tussen de 14
en 17 jaar oud. Lengte (even schattenderwijs) zo tussen de 1.65 m en 1.85
m
Goed, we liepen dus naar een paar jongens met een "ongeveer gelijk
voorkomen". Maar nee, die moeten niet tegen Never out. We worden
doorverwezen. Daar staan een paar jongetjes van zo’n 10 tot 12 jaar.
Lengte: drie turven, oftewel 1 meter en een pietsie. Dat zal toch niet? Maar ja
hoor, dat zijn onze tegenstanders. Een steelse blik op hun papieren werpend
zie ik het echter meteen: deze jongetjes zouden best eens goed kunnen
tennissen. En dat zal blijken tijdens de wedstrijden.
De wedstrijden die overigens slechts traag vorderde. Niet zo zeer omdat er
3-setters nodig zouden zijn o.i.d., maar doordat we nauwelijks meer dan 1
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tennisbaan ter beschikking hadden. Een tweede baan moest namelijk
gedeeld worden, en daar waren wél driesetters aan de gang.
De singles zullen vandaag gespeeld worden door Jesper, Willem, Joost en
Edwin. Jesper, die vorig jaar zo ongelukkig ten val kwam, waardoor het
vorige seizoen zo jammerlijk in het water viel, is ongetwijfeld een mooie en
gezellige aanwinst in ons team, waarvan alle anderen ook de
najaarscompetitie gespeeld hebben, en waarvan er vier ook vorig voorjaar al
in één team zaten.
Jesper mag de spits afbijten. Al snel blijkt dat zijn tegenstander behoorlijk
goed is. Ook zonder de momenten die je als "enigszins twijfelachtig" wat
betreft in/uit zou kunnen bestempelen, is het wel duidelijk dat deze wedstrijd
verloren zal gaan. De tweede wedstrijd, Willem tegen een zo mogelijk nog
kleiner jongetje, Antonio genaamd, gaat ook verloren.
Het moet gezegd, deze opponentjes zijn echte talentjes. Snel en trefzeker.
Wat ze allicht aan pure kracht nog missen word door hun geweldige techniek
ruimschoots goedgemaakt. Nadat ook Joost zijn single verliest, en we
inmiddels al heel wat uurtjes op de tennisbaan zijn, is de laatste single voor
Edwin.
En zowaar, gelukkig voor Edwin, en minder gelukkig voor Pieter (een aardig
baasje van 10 jaar), is dit een wedstrijd waar eindelijk een puntje voor Never
Out in de wacht kan worden gesleept.
Dubbels zijn er natuurlijk ook vandaag. Jesper en Marc doen hun best.
Eerste set lukt niet erg, maar tweede wordt een tie-break. Hadden we die nu
maar gewonnen, want ik had er wat voor durven verwedden dat we de derde
set gewonnen zouden hebben. Maar helaas. Nét verloren. Gelukkig was er
nog een dubbel, van Edwin en Marijn tegen Pieter en Antonio. Deze werd
gewonnen, zodat de einduitslag 4-2 voor Berg en dal werd.
Grappig gezicht, onze "grote lummels" tegen die "kleine baasjes". Niet
frustrerend, te verliezen van zo'n jong talentje? Vraag het ze zelf. Valt geloof
ik wel mee. Ze zijn tenslotte al groot. En ik vind het als "groot mens" tenslotte
ook niet erg dat ik altijd van zoon Edwin verlies.

Sebastiaan.
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Hanenburg 2 - Never Out Houtrust Dames 1: 3 - 3
Het nieuwe zondag damesteam stond zondag 11 april klaar om tegen
Hanenburg te spelen. We werden vriendelijk ontvangen en begonnen met
koffie en gebak. Na een nachtdienst stond Marianne toch klaar om de 1e
wedstrijd te spelen. Ze gaf goed partij maar verloor uiteindelijk helaas de
wedstrijd. Daarna kwam Monique in actie. Ze sloeg haar tegenstandster fel
van de baan af en won de wedstrijd. Ook Faye die daarna aan de beurt was,
was goed in vorm en won haar wedstrijd. Lonneke sloot de singels af met
haar wedstrijd. Ze kwam steeds beter in haar spel maar verloor helaas
uiteindelijk de 3-setter. Het dubbelteam Fay en Monique wonnen overtuigend
hun wedstrijd en helaas verloren Karthina en Nicoline hun dubbel. En zo
werd de eindstand 3 - 3.
En aan supporters had het damesteam niet te klagen. Er waren een aantal
mensen die de kou trotseerden om ons aan te moedigen. Het damesteam
dankt hen daarvoor!!!

Karthina

Zaterdag 17 april 2010
Never Out Houtrust Heren 5 - Hodenpijl 4: 1 - 5
Over afgelopen competitie dag thuis tegen Hodenpijl kunnen we een stuk
korter zijn. Weliswaar stonden we 6 uur op de baan maar de helft van de tijd
tussen 13.00 en 19.00 uur waren we onvrijwillige getuigen van de marteling
die Paul moest doorstaan in zijn gevecht tegen tegenstander en
stressverschijnselen. (Soms voel je je zo ongelukkig dat je denkt dat
niemand je kan helpen. Dit is echt niet waar, dus geneer je niet om hulp te
vragen. Stress komt heel veel voor en iedereen krijgt er zo nu en dan mee te
maken. Leer hoe je ermee om moet gaan, zodat het je leven niet verpest.
Doe samen met je vrienden iets dat je leuk vindt, zoals sporten, spelletjes
doen, toneelspelen of muziek maken. Dit helpt je om je ergens anders op te
richten en je stress te verminderen). Het liep dus niet goed af. Nadat ook al
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Jelmer en Theo roemloos ten onder waren gegaan konden we aan de
dubbels beginnen. De partij van Frank en Jelmer stak bleek af bij de
performance van een week eerder waarna Jelmer spoorslag naar Groningen
vertrok
http://plannerint.b-rail.be/bin/query.exe/n?S=Den+Haag!&Z=Groningen!&start=1&L=b-rail

Lichtpunt van deze ronde was Tjade die de spreekwoordelijke eer van de
dag had gered en de uitslag 1-5 een minder ondraaglijk aanzien gaf waarna
er toch weer vrolijk gedronken werd en er een levendige discussie ontstond
over de voor en nadelen van het huwelijk waar Frank verwachten wij in de
toekomst zijn voordeel mee zal doen.

Theo Tegelaers.
Zondagdag 18 april 2010
Never Out Houtrust Dames 1 – MLTV’90 2: 6 - 0
Na een gezellig feest op zaterdagavond stond het damesteam toch weer
netjes klaar om 09.00 uur. Koffie met croissants en koffiebroodjes als
traktatie voor MLTV '90. Het waren gezellig meiden en de sfeer zat er gelijk
goed in. Marianne had 3 sets nodig om te winnen maar deed dat uiteindelijk
overtuigend, Faye was weer op haar best en sloeg haar tegenstandster in 2
sets van de baan. Lonneke had er zin in en liet dat in 2 sets zien en als
afsluiting van de singels won ook Nicolien op haar gemak haar wedstrijd. De
dubbel Marianne en Monique was spannend, 3 sets nodig om te winnen, de
dubbel Lonneke en Karthina waren in 2 sets klaar. We hebben er van
geleerd dat een drankje te veel de avond daarvoor best wel kan.

Karthina
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