
Tennis en punten tellen – clubkampioenschappen 28 juni 

 

Vrijdagavond 28 juni, het is heet en de poules naderen hun ontknoping. Wie mogen nog een keer 
spelen op de finalezondag; voor wie eindigt het toernooi met een laatste poulewedstrijd? 

Al om 19.30 start het gemengd dubbel Joost/Hélène versus Mark/Jacqueline. Al voor de start wordt 
het concert van Muse (donderdagavond in het Goffertpark) geëvalueerd. Mark en Joost waren hier 
allebei aanwezig, en vooral Joost schijnt hier nog last van te hebben. De eerste set wordt dan ook 
overtuigend met 6-2 gewonnen door Mark en Jacqueline, Jacqueline speelt degelijk en slim, Mark 
slaat zoals gewoonlijk snoeiharde ballen tussen zijn tegenstanders door. De tweede set verandert het 
beeld: Joost en Hélène  krijgen grip op het spel van de tegenstanders, Joost slaat zo mogelijk nog 
harder dan Mark en Hélène  weet met de meest onmogelijke grips (vraag me toch af wat de 
tennisleraar hiervan vindt….;-)) ballen terug te slaan en vooral door simpelweg bij het net haar racket 
tegen de bal te houden, veel punten te scoren. Mark wordt duidelijk wat nerveuzer en probeert snel 
te scoren, wat niet altijd lukt. De set wordt dan ook gewonnen door Joost en Hélène . Een 
supertiebreak moet worden gespeeld! Allen hebben al eerder competitie gespeeld, dus de regels 
zouden helder moeten zijn. De onzekerheid slaat echter toe… Bij 1-1 ontdekken Joost en Hélène  dat 
ze ‘verkeerd’ staan opgesteld. En even over de regels: de supertiebreak geldt als een nieuwe set, 
spelers mogen dus van positie wisselen! In dit geval was het onbedoeld, Joost en Hélène  wisselen 
weer van positie, en Jacqueline serveert nogmaals en het punt gaat nu toch haar kant op (2-0 dus). 
Uiteindelijk wordt de supertiebreak redelijk gemakkelijk gewonnen door Mark/Jacqueline. Dit koppel 
is door naar de finale en kan rustig wachten wie daarin de tegenstander wordt. 

Op baan 2 wordt ondertussen een herendubbel gespeeld, Peter/Natan nemen het op tegen 
Bert/Emile. Het is al duidelijk dat beide koppels de finale zullen spelen, omdat het 3e koppel in de 
poule (John/Gerrie) al 2x verloor. Toch gaat het er fel op. Lange rally’s, Peter probeert te ontregelen 
met hoge ballen, zachte ballen, effectballen; Bert rent en rent, en brengt ballen eindeloos terug. 
Emile is rustig, wacht zijn kansen af, Natan maakt veel geluid, maar begint beter en beter te spelen 
(was er lang uit door een blessure). Aan het einde van de set horen we het geluid van de bordjes die 
worden gezet…. O nee, we horen geluid van ruziënde heren… Peter en Natan zijn ervan overtuigd dat 
de game gespeeld is en zij de set hebben gewonnen, Emile en Bert zijn net zo overtuigd van het feit 
dat de game nog niet klaar is. Na de nodige woorden over en weer, gaan de heren weer de baan op 
en wordt de laatste game hervat. Alsnog is deze voor Peter en Natan, en winnen zij de 1e set. Alweer 
blijkt hoe moeilijk het is om punten te tellen, de wijze les is om altijd hardop te tellen (en laat dit niet 
door Natan doen, die raakt de tel vrij regelmatig kwijt…). Ook de tweede set wordt na wederom fikse 
rally’s door Peter en Natan gewonnen. Na afloop deelt Emile mee dat hij rustig aan heeft gedaan, en 
dat het zondag pas echt om de knikkers gaat. We zullen zien wie de pot dan krijgt! 

Ondertussen zijn de banken aan de kant flink gevuld met publiek. Ik nam een kijkje in de koelkast, op 
zoek naar worst en kaas voor de trouwe kijkers. We blijken inmiddels een gezonde club te zijn 
geworden: meloen, aardbeien en druiven worden het. Gelukkig voor degenen die hechten aan wat 
meer calorieën: slagroom op de aardbeien! Gerrie, voor een aantal leden nog een onbekende Insider, 
kwijt zich met overgave van zijn bartaken en blijft maar lopen met schalen met fruit. Als hij eindelijk 
even gaat zitten, lijkt het alsof Wilma aanbiedt dat hij naast haar mag zitten. Wie wil dat nou niet? 
Groot is de teleurstelling dan ook als blijkt dat Wilma bedoelde dat Gerrie op moest schuiven, zodat 
Bert naast haar kon zitten. Trouw koppel die 2…..;-) 

De laatste wedstrijd start; wederom Joost/Hélène  tegen Martien/Nicky. Joost klaagt al snel dat hij de 
hele dag ziek op de bank lag, en helaas laat zijn spel dit ook zien, de 1e service loopt niet, harde 



ballen vliegen over de achterlijn. Hélène  wordt wat onzekerder, pakt ballen bij het net waar ze net 
niet bij kan. Martien en Nicky daarentegen gaan steeds beter (samen) spelen. Nicky slaat bedoeld (en 
zo te horen ook vaak onbedoeld) veel ballen diep op de backhand van Hélène  en passeert Joost 
regelmatig door de trambaan. Martien beteugelt zijn scoringsdrift en gaat rustig de rally aan en op 
het moment dat het kan scoort hij met een prachtig effect balletje. Het direct point systeem (bij 
deuce wordt een beslissend punt gespeeld) roept bij The Insiders zelfs bij een gemengd dubbel 
verwarring op. In dit geval serveert de dame op de dame bij het beslissend punt (en de heer op de 
heer). De eerste keer dat dit gebeurt, wil Nicky (spelend op links) rechts gaan staan om de service 
van Hélène  te ontvangen…. Ook deze regel wordt uitgelegd en het spel kan weer verder. Punten 
tellen bleek bij deze koppels sowieso erg lastig, ondergetekende heeft de hele wedstrijd hardop 
punten geteld omdat alle spelers regelmatig zich afvroegen wat de stand was. Insiders en punten 
tellen… wellicht op een regenachtige avond een cursusje organiseren in het clubhuis? 

Martien en Nicky winnen de wedstrijd, maar doordat ze al 2x verloren kunnen ze helaas de finale niet 
meer halen. Zaterdag wordt in een wedstrijd tussen Bert/Wilma en Joost/Hélène  bepaald wie de 
tegenstanders zullen zijn van Mark en Jacqueline. Ook op zaterdag worden de halve finales heren 
enkel gespeeld (Peter/Fons en John/Emile). Vol spanning wachten we af wie er op zondag, naast het 
damesdubbel (Wilma/Karin tegen Jacqueline/Hélène ) op de baan zullen staan. 
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