Never Out - Houtrust

Competitie bulletin
nr 2 2010

Van de redactie
Waar blijven al die verslagen, dames en heren competitiespelers? Het weer
was tot nu toe misschien niet fantastisch maar toch niet alle wedstrijden zijn
afgelast!? En dan nog, zelfs over de afgelaste wedstrijden werden vroeger
de beste verslagen geschreven, hoewel .... ik moet het toegeven .... niet
iedereen was dezelfde mening deelde.
Wel is er weer een bijdrage van het jongensteam en een spannend
Westlands drieluik van heren 2.
En vergeet niet op de laatste pagina te kijken>>>>>

NO
Dubbel spannend
Verburgh - Never Out Houtrust Jongensteam: 5 - 1
Oplettende lezertjes van de competitiebulletins zullen het verslag van de
tweede competitiedag voor wat betreft het jongensteam gemist hebben. Daar
waren twee redenen voor 1. Eyjafjallajökul 2. de resultaten.
Eyjafjallajökul gooide weliswaar geen as op de baan, maar uw verslaggever kon wegens de uitbarsting geen wedstrijd volgen. Naderhand naar de
resultaten vragende waren deze niet om in het bulletin te schrijven, dus dat
doen we dan ook niet.
De derde competitiedag bracht ons naar Verburgh. De Poeldijkse vereniging.
nét buiten Den Haag. Het weer was ditmaal schitterend, en op papier leek de
tegenstander makkelijker te behappen dan de twee voorgaande.
Toch konden we helaas bij de singles geen enkele vuist maken. Alle partijen
werden door ons dan ook in twee sets verloren, hoewel daar in twee van de
gevallen wel een tie-break voor nodig was.
Omgekeerd evenredig met het weer, dat in tegenstelling tot onze
hooggespannen verwachtingen steeds minder werd, kwamen we in de
dubbels veel beter naar voren. Marc en Willem waren goed in vorm, en
deden hun reputatie als evenwichtige nooit opgevende doordouwers eer aan.
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De eerste set werd nog met 6-7 verloren, maar de tweede met 6-4
gewonnen. Een derde set dus. Weer ging het heel gelijk op en stond het aan
het eind van de set gelijk. Toen ontstond er enige twijfel over de wijze hoe in
dit geval gehandeld moet worden. Onze helden kozen samen met hun
opponenten niet voor de kortste manier, waardoor het sommige omstanders
deed verzuchten dat ze toch echt niet tot twaalf uur 's nachts wilde blijven.
Hoe het ook zij, het eindresltaat - hoera - was dat Marc en Willem uiteindelijk
zorgde voor dat éne puntje dat onze eer redde.
Niet dat de andere dubbel zo kansloos was. In tegendeel. De eerste set werd
door Edwin en Marijn met 6-0 (!!) gewonnen. dit leek een " eitje" Echter in de
tweede set kwamen de tegenstanders terug en wonnen deze uiteindelijk in
de tie-break met 7-6. In de derde set was het afgelopen. Vraag onze jongens
hoe het kwam, maar derde set werd 2-6 in ons nadeel. Verloren dus.
Jammer, jammer, volgende keer moeten we een langere adem hebben!

Sebastiaan.
Never Out Houtrust Heren 2 – Westland: 15 - 3
Ook dit jaar weer veel Westlandse ploegen in onze poule. De eerste vier
wedstrijden zitten er op, waarvan drie in Westlandse kringen. Dat is altijd een
beleving, meestal positief maar niet altijd.
De eerste wedstrijd dropen we af zonder op Houtrust te spelen. Het regende
buiten pijpenstelen, maar gelukkig waren er binnen ook pijpjes. Dus het werd
toch nog gezellig, en onze praatgrage en grappende tegenstanders namen
net zo veel vocht in als er buiten viel.
Dan onze start maar een week uitstellen en de competitie op Berg en Dal
beginnen. Een gezellige maar ook sterke tegenstander met veel tegenwind.
Het zaqt ons ook niet mee: drie driesetters gingen helaas verloren. Alleen
Jan en André wisten de eer te redden: 5-1 verlies. Geen goed begin, maar ja
Rinaldo zat geblesseerd thuis. Er was nog hoop.
Vervolgens kwam Naaldwijk naar Houtrust. Hier liet de wind ons gelukkig niet
in de steek: we hadden de wind mee. Al snel stond er 6-0 op het scorebord
en konden we al ruimschoots voor zonsondergang aan de heerlijke
competitieschotel van maître Hans beginnen, uiteraard niet zonder tapbier
van een mij onbekend merk. Maar aangezien Jan de fluitjes snel wegwerkte,
zal het wel familie van Heineken zijn. Een enkele koukleum moest nog met
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hete chocola of warme cappuccino op temperatuur worden gebracht, maar
daarna was het nog lang gezellig. Prima gasten, die Naaldwijkers.
Dat kunnen we niet zeggen van onze collega’s uit Den Hoorn. Na twee
gewonnen (hulde aan diesel Rinaldo en sneltram Jan) en twee verloren
singles betraden Rinaldo en Gerard het strijdtoneel. Dat werd wel erg
letterlijk door één van de tegenstanders opgenomen. Het liep volledig uit de
hand door gescheld en getier van deze opponent, zodat Rinaldo en Gerard
zich gedwongen voelden om in gewonnen positie de strijd te staken. De
andere opponent gaf, heel sportief, het punt aan ons, maar de sfeer was
bedorven. De andere dubbel ging helaas verloren, zodat we – na toch nog
geruime tijd het terras met de tegenstanders gedeeld te hebben – met 3-3
terug richting het Haagse gingen. Alleen Jan bleef achter om nog wat van de
sfeer te redden.
De afgelaste wedstrijd tegen ’t Loo werd – nu niet als eerste maar als vierde
wedstrijd – eenvoudig met 6-0 gewonnen. Echte gezelligheidsdieren, deze
lierdernaren. André zat er wat sip en snip (verkouden) bij, maar dat was niet
uit de uitslag op te maken. De tegenstander werd helemaal zoek gespeeld,
en daar deed Jan – hij kan het niet laten – nog een schepje bovenop.
Gelukkig was het met de Lierdernaren goed toeven, zodat het nog lang
onrustig bleef op het zonovergoten Houtrust.

Evert
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