LED it all out
door Allert Bolhuis

Het seizoen werd afgesloten met een
plankentoernooi en BBQ. De BBQ wederom keurig
verzorgd door Niels, de horeca man van de club. Het
plankentoernooi werd via het KTTF programma
geleid door Jos. En ondanks dat dit programma in de
finale ronde er mee ophield wist Jos mij naar de
finale te loodsen tegen Ka Chun. Voor mij een 2e
plek, maar ik heb er vrede mee.
Maar een slotdag is
voor ons niet
voldoende en in deze
vreemde tijd van
aanslagen moet je
elke gelegenheid
pakken om de
slingers op te
hangen. Dus gingen
we een paar weken
later
ook
nog
met
een

Ook was er in de zomer een klussendag opgeroepen
door Arno. Met bijzonder veel ouders van jeugd om
te helpen. Massaal gehoor gegeven aan de oproep
van Ka Chun. We moesten zelfs ouders terug sturen.
De zaaldeur in de kantine sluit weer en er bleek zelfs
een ijzeren rooster bij de CV installatie achter ons
gebouw verdwenen te zijn. LED verlichting in het
niet dimbare deel van de kantine en heren WC. Zelfs
de ijzeren kozijnen bij de herendouches die verrot
waren zijn vervangen.
Op zondag 13 augustus riep Jos iedereen weer
digitaal tot de orde en sommeerde iedereen weer de
speelzaal in. Dat is niet aan ieders oren besteed
want Peter was er heel snel bij om te melden dat hij
nog een paar weken Toscaanse zon nodig had.
Ik had me opgegeven voor de halve marathon van
Mokum en toen Dennis daar lucht van kreeg schreef
hij zich ook gelijk in. Voor de training eerst samen
een ruim rondje NV van 9km en daarna nog wat
plastic ballenwerk.
Ik had het nieuwe team 1 en 2 bij mij uitgenodigd
voor een BBQ om de start van het seizoen in te
luiden.

groepje naar Mokum voor een paar drankjes. Eerst
aan de overkant van het IJ in de oude kantine van
Shell, nu de Tolhuistuin (alias Paradiso Noord) en
Nieuw in de zin dat Jos, Rogier en Sjors nu team 1
zijn en Peter, Dennis, Ka Chun en ik team 2.
Terwijl Peter, Arno, Sjors, ik en nog 3 anderen in de
Oostenrijkse alpen een meerdaagse bergwandeling
deden liep Dennis de Dam tot Damloop in 1u17m.
Dat is retesnel. Vanwege de bergwandeling begon
voor ons de competitie een week later dan voor de
andere teams op ons verzoek.
daarna richting Nieuwmarkt. Wel langs de “ramen”
van onze mooie hoofdstad uiteraard, naar café
Stevens en daarna de Bekeerde Susters. Een
prachtige warme en gezellige avond.

Op 22 september moest het dan ook echt gebeuren.
Uit tegen Volendam Victory ’55. Tegen Edwin
Roumimper, Remko Mulder en Bojan Segic. Ooit
speelden Remko en Edwin bij ZTTC.

Peter had nog niet veel ballen geslagen maar daar
was weinig van te merken. Met 3 winstpartijen en
het dubbel met Dennis. Dennis verloor alleen van
Segic en ik was ook in de 1e wedstrijd van de 0% af
tegen Remko. 3-7 winst voor ons.
Vervolgens op 29 september uit tegen TOG Spin - Te
Zaanen ook wel TGTZ in Haarlem. Eric vertelde ons
de parkeertip in parkeergarage Houtplein want ik
was hier nog niet geweest.
Peter was met z’n schoonfamilie op pad en Ka Chun
mocht z’n eerste partijen spelen.
Voor Dennis en mij werd dit geen fijne avond. Voor
Ka BAM wel. Hoewel hij met een 2-0 voorsprong
tegen Roel Bisschop bij 2-2 door Dennis zeer goed
weer op de rails gecoached werd. Vreemde speler
die Roel, maar gelukkig pakte Ka Chun hem. Zelfs
een time out door Roel mocht niet baten. 7-3.
Op 6 oktober thuis tegen Victors. Peter nu met B-Init
op pad en dus speelde onze clubkampioen weer
mee. Maar Ka Chun speelde die dag vooral tegen
zichzelf. Lastig 2 tegenstanden tegelijk. Positieve
woordjes door de kale mochten ook niet veel baten
dit keer. Voor mij ook geen punten dit keer. Alleen
Dennis pakte 2 potjes en verloor alleen van Joost
Neefjes.
Op 13 oktober opnieuw thuis tegen Nootwheer.
Koen was op tijd in tegenstelling tot Nico en Sadat.
Dennis had Koen al in 3-en van de tafel gemept
(spreekwoordelijk in het geval van de rekenmeester)
toen Nico en Sadat verschenen.
Daar kon ik van profiteren om te winnen van de
ijskoude Sadat en Peter vervolgens van Nico.
Tijdens het dubbel werd het glad in de zaal. Te veel
bezwete mannen in een hok waarschijnlijk.
Nootwheer kwam vervolgens helemaal terug in de
wedstrijd en pas bij 3-4 kon ik tegen Nico 4-4 maken.
Uiteindelijk een verrassende 4-6 verlies voor ons.
Dennis polste Sadat voor een teamuitje aangezien hij
meerdere restaurants in Mokum heeft, maar
voorlopig is bij polsen gebleven.
Vrijdag 20 oktober. Thuis tegen Spaarne. Een
onbekend team voor ons. Allemaal jonge jongens.
Gretig ook want ze stonden al voor de deur te
popelen toen er nog niemand was. Tsja, er zijn
grenzen aan hoe laat onze hut open gaat.

Ik had niet veel in te brengen tegen dit team maar
Peter en Dennis des te meer. Peter met 3 potten en
Dennis 2.
Vrijdag 3 november. Na een rustweek waarbij we de
30ste verjaardag van jonkie Jos hadden gevierd en
Sjors van z’n wedstrijd op 10 november af probeerde
te komen stond opnieuw Noothweer op het menu.
Nu in Purmerend. Peter was ziek en Ka Chun mocht
aantreden. Belangrijker nog, hij had ook lichte trek.
Opnieuw waren wij er eerder dan het team zelf en
kwam Koen als eerste. Nico en Sadat tegen
aanvangstijd maar dit keer bleven we wachten.
Ka Chun werd opnieuw meerdere keren door Dennis
mentaal gekieteld en dat wierp opnieuw z’n
vruchten af. Met 3 potjes in de tas waarbij Ka Bam!
zelfs een 3-8 achterstand in de 5e game met 11-8
won tegen Nico.
Dennis verloor alleen van Sadat en pakte knap met
Ka Chun het dubbel. Waarmee Noothweer hun
eerste dubbel verloren.
Gelukkig kon ik in de laatste wedstrijd een 2-0
achterstand tegen Koen winnen. Ondanks dat
letterlijk het licht uit ging in de zaal. Van allemaal
een keer gewonnen deze ronde.
Vrijdag 10 november. Thuis tegen Victory 55. Laatste
wedstrijd voor Dennis dit seizoen. Helemaal klaar
voor z’n reis Down-under naar Australië en
Tasmanië. Inclusief een bezoek aan xxx-Aat van der
Valk in Sydney.
Inmiddels staan
we in de
gevarenzone qua
punten en deze
avond ging dat
niet veel
veranderen. We
moesten met 3 punten genoegen nemen en wonnen
allemaal van Wilco die duidelijk z’n Roes niet had.
Het moest alleen wel knijterlang duren allemaal. Pas
ruim na 00:30u klaar als laatste in de zaal nog bezig.
En laat Wilco daar nou net een hekel aan hebben
biechtte hij me op………

Vrijdag 17 november. Dennis in de ochtend
vertrokken richting Adelaide en wij weer naar de
Zuiderdreef.
Verschil moet er
wezen.
Ka Chun is gelukkig
de beroerdste niet
om net even een
paar wedstrijden
meer te spelen dan vooraf bedacht. Gelukkig voor
ons.
De laatste thuiswedstrijd en Eric was actief op
Facebook met een artistieke foto van een netje en
balletje om dit te melden.
Wij tegen TSTZ Haarlem.
Ik begon goed tegen Roel Bisschop. De vorige keer
sloeg hij mij kaal maar dit keer kon ik me er letterlijk
doorheen zwijnen met een hele reeks randjes en
netjes. Moet je maar met normaal rubber spelen 😊
Vrijdag 25 november. Uit tegen de Victors in Obdam.
Stukkie rijden over de A9. Maar die werd afgekruist
door een ongeluk met meerder auto’s. De
supporters van Twente op weg naar AZ sjokking
klem. Lange leve google maps en binnendoor alsnog
even na 8-en aangekomen.
Victors hard op weg richting kampioenschap en wij
hebben alle punten nodig om er in te blijven.
Gelukkig had vooral KC z’n draai weer gevonden en
pakte 2 potjes tegen Joost en Frank. Vooral tegen
Frank sprak KC de profetische woorden bij een
netbal op 4-7 5e set “dat ik hiermee de wedstrijd
moet winnen” en zo geschiede. Frank maakte geen
punt meer.
Peter had 2 wedstrijden nodig om uit z’n mentale dal
te kruipen om de laatste wedstrijd te winnen tegen
Joost. 10-7 achter in de 5e en toch pakken, klasse.
De laatste wedstrijd was voor mij tegen Brian. Hun
kampioenspunt. Brain was zenuwachtig gaf hij aan
en meer hoefde hij niet te zeggen tegen mij 😊. In
5-en naar mij, en Victors nog een weekje wachten
met de champagne. Maar Spaarne deed hele goede
zaken tegen TSTZ. Handhaving wordt onmogelijk
voor ons.
Zaterdag 2 december. De laatste wedstrijd uit tegen
Spaarne. We moesten 2-8 winnen om in de
hoofdklasse te blijven maar Martijn in dat team deed

voor de 3e keer mee en stond niet voor niets op
100%. Alleen Peter maakte goede kans tegen hem.
Spaarne maakte al snel korte metten met ons. 3-0
toen de dubbel startte. Pas bij 5-0 pakte Peter het
eerste punt tegen Tim. Gelukkig pakte Ka Chun en ik
beiden ook nog een wedstrijd. In stijl gedegradeerd
met 7-3.

