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Spannende Bokkendag

21 augustus 2017 - Jaap de Vries
Zaterdagochtend 19 augustus meldden zich 16
mannen bij het clubgebouw van de LTC Harten.
Ogenschijnlijk ontspannen, onder het genot van
koffie met bokkenpootjes, maakten zij zich op voor
de Bokkendag, het roemruchte tennistoernooi met
De Bok als inzet. De felbegeerde trofee stond al sinds
twee jaar in de prijzenkast hunkerend uit te kijken
naar een nieuwe kampioen. Door de extreme hitte kwam er bij de vorige editie geen
winnaar uit de bus. Nu, met een temperatuur vier graden lager dan normaal voor de tijd
van het jaar en onder voortdurende dreiging van buien, kon het contrast met vorig jaar
nauwelijks groter zijn. De 16 mannen waren er van doordrongen: dit jaar moest het gaan
gebeuren!
Veel woorden maakte Ben Peters, directeur van het derde lustrumtoernooi, dan ook niet
vuil aan het welkomstwoord en de spelregels. Om 11.15 uur stipt betraden Ben, Wim,
Hung, Adrie, Joop, Wally, Aad en Dick de twee banen. Die lagen er strak bij dankzij
voortreffelijk werk van courtmaster Henk van Holland. Meteen vanaf de eerste games
ontwikkelde zich een enerverend spelbeeld. Op de ene baan ging het gelijk op, op de
andere leek er sprake van een walk-over maar wisten de tegenstanders zich na een half
uur knap te herpakken. Juist op dat moment klonk de bel en moesten de eerste acht
spelers, net warmgedraaid, het veld ruimen voor Harm, Evert, Henk, Jos, Jaap, Wil, Cees
en Jan. De toeschouwers konden zich daarna op beide velden vergapen aan strakke
services en lepe effectballetjes, terwijl zich in razend tempo tal van hoogte- en
dieptepunten afwisselden. Nadat de bel opnieuw had geklonken, konden voorzichtig de
eerste prognoses worden opgemaakt, een hachelijke onderneming door het
bovengemiddelde percentage unforced errors. De opnieuw zinderende derde en vierde
ronde brachten hierin geen verandering van betekenis, zodat het na de lunch halverwege
de Bokkendag nog alle kanten op kon.
In 2002 werd er roggebrood met stukjes vis en rookworst gegeten in een keet achter de
plaats waar nu het clubgebouw staat. Vijftien jaar later bij het derde lustrum lunchten de
spelers in hun vrolijk gekleurde stoelen met een pan voortreffelijke pindasoep, geserveerd
door een trotse Harm Wezel die werd overladen met complimenten aan zijn Inge. Ook de
eiersalade viel goed in de smaak. Lang nagenieten was er niet bij want om precies 14:00
uur moesten weer acht spelers de banen op en begon voor de anderen het corvee. Dat de
lunch nog niet helemaal was verwerkt, was zowel op baan 1 als baan 2 goed merkbaar.
Maar al gauw werd het niveau van de ochtend weer gehaald en bij vlagen zelfs overtroffen.
Net toen op de ene baan de kranige verdediging definitief door de aanvallende partij leek

te worden gebroken en op de andere baan de partijen van helft wisselden, klonk de bel
weer en traden de volgende acht spelers aan. Snel daarna pakten zich echter donkere
wolken samen en moest het spel na tien minuten worden gestaakt vanwege een hoosbui.
Die hield niet lang aan maar door de regenplassen bleven de banen voor lange tijd
onbespeelbaar. De directie was daarom helaas genoodzaakt het 15e Bokkentoernooi
voortijdig af te blazen. Aad Griffioen ontving de
Gargameltegel, een bijzondere prijs van Wally
Huijbregts als erkenning voor Aads voorbeeldige
doorzettingsvermogen onder de barre temperatuur
tijdens het toernooi in 2016. Uiteindelijk, na een
zenuwslopende loting met gelijke kansen voor
iedereen, viel De Bok 2017 ten deel aan Cees Bijkerk.
Volgend jaar is De Bok inzet van de 16e Bokkendag.
Dus Cees, zorg goed voor hem!
Klik hier voor een foto impressie van deze bokkendag.

