
 

DT Maasgouw en TTCAsterix. 

 

 

Huub Franssen was even kwijt. 

 

Uitwisseling met Dynamic Tennis Maasgouw.                                
Eindelijk was het zover. Na het bezoek van onze vrienden uit Heel 

afgelopen november aan ons, waren wij nu klaar voor het tegenbezoek 
in Heel (Gemeente 

Maasgouw). Iedereen 
had er zin en was 

volop gemotiveerd om 
voor een goed 

resultaat te gaan. Met 
14 personen 

vertrokken we rond 
18.00 uur richting 

Heel. We zouden met 
8 koppels deelnemen 
aan deze onderlinge 
uitwisseling, doch op 
het laatste moment 

moesten 2 deelnemers 
afhaken wegens een blessure. Maar DT Maasgouw had 2 personen 

geregeld, die bij ons mee zouden doen, om zodoende toch met 8 
koppels te kunnen spelen. 
Om half zeven waren we in 
de sporthal van Heel (een 
erg mooie hal), alwaar we 
hartelijk werden ontvangen 

door de mensen van DT 
Maasgouw. Iedereen ging 
zich omkleden en na wat 

slagenwisselingen, werd er 
om 19.00 uur gestart met 

de wedstrijden. Dat wij veel 
hebben bijgeleerd bleek al 

snel. Na 2 rondes te 
hebben gespeeld hadden we al meer wedstrijden gewonnen als ooit 

tevoren. De moed en het plezier zat er goed in. Er werd fanatiek 
gespeeld en iedereen ging voor de winst. Maar ja, dat lukt niet altijd. Het 

plezier stond echter voorop. Complimenten over en weer, vooral naar 
ons toe. Ons niveau is duidelijk verbeterd en wij zijn inmiddels een 
volwaardige DT Club volgens de kenners. Rond half tien waren alle 

partijen gespeeld. Na te hebben gedoucht en omgekleed, werden we 
gastvrij onthaald in de kantine van de sporthal. Onder het genot van een 
hapje en een drankje werd er gezellig nagepraat. Iedereen was toch wel 

erg benieuwd, wat Asterix had gepresteerd. Tegen half elf kwam het 



 

De kampioenen. 

 

verlossende woord in de persoon van Rinus Ploeg, voorzitter van DT 
Maasgouw. De einduitslag was 41 punten voor DT Maasgouw en 39 

punten voor TTC Asterix. Een nipte overwinning voor DT Maasgouw en 
een prima prestatie van onze kant, om trots op te 

zijn. Zoveel progressie had ik niet verwacht. 
Chapeau!!! Bij Asterix speelde een erg sterk duo, 

dat al hun wedstrijden wist te winnen namelijk 
Koen Kerren en Bane Vukosavljevic. Een puike 
prestatie. Ik wil ook onze twee gastspelers, Thije 

Dorssers en Har Houben, bedanken voor hun 
bijdrage aan de voor ons zo goed verlopen 

uitwisseling. Al met al, een bijzonder geslaagde 
sportieve avond en zeker weer voor herhaling 

vatbaar. Wat Dynamic Tennis betreft is Asterix op 
de goede weg. De uitnodiging aan onze 

gastheren voor een tegenbezoek in het najaar, 
heb ik al bij hun achtergelaten. 


