
Ka BAM 
Door Allert Bolhuis 

 

God stopped keeping score voor George Michael 

tijdens onze langere winterstop dan normaal. 

Tenminste ik kan met niet herinneren wanneer we 

eerder pas in februari met de competitie 

begonnen. Ruim de tijd voor wat trainingsarbeid, 

clubkampioenschappen en in mijn geval een 

dubbel tennistoernooi winnend afsluiten met 

Ronald Hoefnagel. Trouwens ook de groetjes van 

Danny Kloeth. Die was daar ook en heeft zich na 

tafeltennis op tennis gestort. Maar terug naar de 

edele sport die wij doen. De 

clubkampioenschappen met name. Ka BAM werd 

voor de 2e keer op rij clubkampioen. Knap gedaan 

en geen enkel hekje gesloopt dit keer. Dat is ook 

een compliment waard voor iemand die verder de 

rust zelve is. Heel team 2 deed trouwens erg goede 

zaken door de bovenste vier plekken te bezetten. 

Peter 5 en ik veilig 6. Geen vuiltje aan de lucht. 

Dennis en Erik deden niet mee. Nog 20 jaar 

wachten en dan ben ik clubkampioen in deze 

afvalrace, het is een kwestie van geduld zoals 

Rowwen Heze zingt. 

 

Vrijdag 3 februari uit tegen DOV. Ka Chun wist ons 

te melden dat Danny Klaver alleen het dubbel zou 

spelen. Als je elke scheet op FB zet dan kent het 

leven geen verassingen meer. We waren compleet 

en het bleek een lastig team. In ieder geval voor 

Dennis en mij. De rustperiode had Peter goed 

gedaan en pakte 3 potten en het dubbel met mij. 

Dennis won ruim van Patrick Rademakers en zo 

werden de punten verdeeld. Een kleine discussie 

tussen Dennis en teller Danny toen Patrick ging 

rappelleren over de service van Dennis terwijl 

Patrick zelf de bal niet opgooit. Koren op de molen 

van de principiële Dennis. Patrick kon dit beter 

hebben dan Danny. Toch nog een beetje reuring 

op de vrijdagavond die gezellig werd afgesloten 

met 4 porties bittergarnituur. 

 

Vrijdag 10 februari. Het was warme truien dag en 

daar had onze voorzitter dan ook gelijk het goede 

voorbeeld in gegeven. Bij binnenkomst rond half 8 

was het 9 graden in de zaal. Categorie foutje 

bedankt. Jos en ik draaiden gelijk ook nog nieuwe 

lampen in de plafonds van de keuken en bij het 

darts gedeelte, want geen enkele lamp daar deed 

het meer. Trouwens ook nieuwe LED lampen in de 

wand lampen en de 2 chromen bollen. Zo zitten 

we er weer verlicht bij met z’n allen mocht je je 

afvragen welke kaboutertjes dit in de gaten 

houden. Nu nog iemand die de dames WC kan 

repareren, de deur in de kantine naar de speelzaal 

en de scharnieren van de andere deur naar de 

speelzaal. Tijd voor een klussendagje. 

Thuis tegen Rapidity 1 met Marco Kamerling, 

Olivier Mulder en John Kossen.  Marco inmiddels 

vader van een 10 maanden oud zoontje. De vorige 

wedstrijd was z’n vrouw/vriendin nog zwanger en 

mocht hij de return wedstrijd niet meer spelen. 

Naar mate de avond vorderde ging zijn vorm 

omhoog helaas. 

Dennis en Peter sleepten samen het dubbel 

binnen. 

 

Vrijdag 17 februari. Terwijl ik met de familie op 

weg ben naar Italië om te skiën in Val Gardena 

doen Peter, Dennis en invaller Jos zeer goede 

zaken tegen Duintreffers. Ondanks de 0 sterren 

trainingsballen waarmee de wedstrijdjes werden 

gespeeld werd in een mum van tijd 0-10 binnen 

gesleept. Die avond ook door team 2 trouwens, en 

het team van Alicia bij Rijsenhout. 

Maar de glorie van vrijdag verloor snel z’n glans 

met het berichtje van Ronald dat z’n zoontje 

Tobias dood geboren werd. Ik heb begrepen dat de 

receptie in onze kantine was met bardiensten door 

team 2. Lief en leed zijn hier vaker gedeeld, meer 

hoef ik niet te zeggen. 

 

Vrijdag 10 maart. Niels berichte ons op woensdag 

dat z’n vader plotseling was overleden aan een 

hartstilstand en wij konden na een ruime 

tafeltennis pauze weer een avondje thuis 

pingpongen tegen de 16 jarige knaapjes van HTC 

met Theo Quast. Dennis viel dit keer uit en Ronald 

was zo tof om bij ons in te vallen. Een goede 

afleiding voor hem. 

Het werd echter geen leuke avond. Alleen Peter 

pakte de wedstrijd tegen Theo, maar de kids 

waren te sterk en verlieten ook snel weer ons 

gebouw. 

https://www.warmetruiendag.nl/


 

Zaterdag 18 maart. Uit tegen US 3. Team 2 moest 

daar ook spelen en sterker nog, Sjors speelde in z’n 

eigen team en viel in bij ons voor (alweer) Dennis. 

Sjors werd de baas van de avond. Met 6 gewonnen 

wedstrijden gaf hij 4 dames en 2 heren klop die 

avond. Peter won moeizaam van Wim en zo 

pakten we 4 punten en team 2 zelfs 10. 

Het werd een gezellige avond samen met team 2 

en vooral met de dames van US 4. De 

tegenstanders van team 2 die om 22u nog rustig 

een pizza bestellen en van gerstenat houden. Sjors 

ging nog net niet met een nieuw telefoonnummer 

naar huis…. 

De avond werd zelfs afgesloten met een paar 

potjes trefbal in de gloednieuwe zaal waar US op 

zaterdag speelt. Daar blijven we jong van. De 

volgende keer apenkooien, de topper van de 

gymles vroegah. Jos bracht ons weer keurig naar 

huis ipv dat we met de trein gingen. In de auto 

terug hadden we het over Rogier die ieder 

moment vader kon worden. 

Hij was al even een tijdje off-

line volgens Jos en het 

antwoord kwam de volgende 

dag. Daan werd geboren op 

de dag dat team 1 en 2 een 

mooie combi vormden. 1 + 1 = 

3. Mooi nieuws tussen de 

andere berichten op ons 

cluppie.  

 

Vrijdag 24 maart. Thuis tegen DOV 2. Ik viel 

ongepland uit. Een botsing tegen de hoek van een 

muurtje met lasergamen de dag ervoor zorgde 

voor een snee in m’n voorhoofd en ijdel als ik ben 

had ik dat laten plakken in het ziekenhuis. De 

wond moest droog blijven vertelde de dokter dus 

wilde Bart dit keer invallen. Nog zo’n topper. 

Dennis deed zowaar weer een keer mee maar kon 

z’n matchpoint tegen Danny Klaver niet 

verzilveren. Alleen Peter won 2 wedstrijden. Voor 

Bart was het niveau te hoog, net als voor mij 

eigenlijk. Hij won wel knap een game en stond 

lekker te spelen. 

Prima gasten van DOV dus na afloop werd er nog 

even wat gedronken. 

 

Vrijdag 

31 

maart. 

Dennis, 

Erik en 

Kim 

hadden 

de 

zondag 

ervoor de circuitrun Zandvoort gelopen (12km). Ik 

zou ook meedoen, maar door m’n geplakte hoofd 

even niet. Ik ging wel mee om foto’s te maken van 

deze sportievelingen. De omstandigheden waren 

perfect. Mooi weer, eb langs het strand dus veel 

hard zand langs de kust en wind in de rug. Dus dit 

keer liep Dennis onder het uur 0:59:19. Knap werk. 

Erik deed voor het eerst mee met een loop en was 

zichtbaar aan het genieten en liep 1:08:12u en Kim 

met 1:12:04 ook knap.  

Uit tegen Rapidity. Dennis viel weer eens uit. Had 

nog niet genoeg van Zandvoort en had daar z’n 

jaarlijkse familie weekend. Remmen los zeg maar 

qua eten en andere geneugten. 

Ronald viel weer in bij ons. Rapidity bleek ook een 

invaller te hebben. Olivier was door z’n knie 

gegaan en viel uit. De invaller speelde goed en 

won van mij in 4 games. Gelukkig speelde alle 

invallers goed die avond en won Ronald vervolgens 

weer in 5-en van hem. Ronald pakte veel directe 

punten met z’n Harry Potter camping service. 

Grote klasse. Gelukkig kon ik mijn smetje 

wegwerken door in 5-en van John Kossen te 

winnen. Van de 0 af net als Germa de week ervoor. 

Lekker hoor. 

Peter was niet in z’n element maar pakte wel de 

invaller en zo bleef de teller steken op 7-3. 

Wel weer een mooie avond samen met team 2 die 

ook bij Rapidity speelden.  

 

Vrijdag 7 april. Thuis tegen Disnierats. De 

hekkensluiters van de poule. En dit keer zonder 

invallers, zowel wij als zij. Voor mij een goede kans 

om potjes te pakken maar dit bleef bij 1 potje 

helaas. Wel 2 matchpoint gehad tegen Wim van 

Riel maar dat telt niet. Ook in 5-en verloren van 

John Vis die daarmee van zijn 0 af was. 

Peter en ik speelden het dubbel. We kwamen 0-2 

achter maar wisten de wedstrijd te keren doordat 



Dennis met de juiste Heineken sportdrankjes op 0-

2 de zaal in kwam om ons uit een dalletje te 

trekken. Proost ouwe. 

Dennis en Peter hadden geen echte moeite met dit 

team en kwamen hun enige 2 punten van mij. 

 

Zaterdag 15 april. De 46ste verjaardag van Peter. De 

benjamin van het team. Maar verjaardagen 

voorbereiden kosten tijd en dus had Peter een 

goede smoes om niet te spelen bij HTC thuis. 

Dit keer speelden we niet als enige en werd er op 

de eerste tafel ook nog 2e divisie gespeeld. 

Bart viel in voor Peter en speelde een prima 

middagje tafeltennis. Won zelfs nog een game van 

Denys, een van de trainingsmonsters daar, die Bart 

een grijns van oor tot oor bezorgde. Bij mij en 

Dennis ook. 

Dennis en ik moesten dubbelen als 2 lefties. Beetje 

zoeken voor ons waar je moest staan en het ging 

niet eens slecht.  

 

Vrijdag 21 april. De laatste wedstrijd thuis tegen 

US 3. Het ging al een tijdje nergens meer om. Peter 

viel opnieuw uit en Niels zou bij ons invallen. Team 

2 kwam in de problemen omdat zowel Rogier als 

Ka Chun zich ziek melden. Ka Chun kwam alsnog 

spelen met z’n rillende lijf. Trainingspak aan 

houden en 2 potten pakken. Toch knap van hem 

op het batjes smijten na dan…… 

Dennis en ik deden met z’n 2-en goede zaken. We 

kwamen 0-5 achter omdat US de eerste 3 punten 

cadeau kregen en toen moesten we dubbelen. De 

week ervoor onze shuffle kunnen oefenen en nu 

pakten we wel het punt. Erg lekker. 

Daarna wonnen zowel Dennis als ik al onze potten. 

Ik van Wim en Esther dit keer. Zeker tegen Wim 

was dat lekker. 2 matchpoints tegen weggewerkt 

en toch voor het eerst van hem winnen. Kwam ik 

toch nog op een totaal van 4 gewonnen potten. 

 

 

 


