Verslag uitwisseling TTC Asterix met Dynamic Tennis Maasgouw
dinsdag 19 november 2013.
Met veel optimisme werd er uitgekeken naar de uitwisseling met onze
vrienden uit Maasgouw. Zou het vanavond dan toch gaan lukken? Na
een duidelijke nederlaag vorig jaar november en een nipt verlies in het
voorjaar, moest het vanavond toch maar eens gaan gebeuren. Tussen
zes uur en half zeven kwam iedereen binnengelopen. Lekker mooi op
tijd. Onder het genot van een kopje koffie met een versnapering werd er
eerst gezellig bijgepraat. Na een welkomstwoord en nadere uitleg over
de spelregels, kon om vijf over zeven de aftrap worden gegeven voor
een, naar gelang de wedstrijden vorderden, een spannende strijd. Het
ging er gezellig aan toe. Na elke ronde was er weer een andere
“voorlopige” lijstaanvoerder. Dan stond Asterix weer voor en de volgende
ronde weer DT Maasgouw. Het bleef erg spannend tot de voorlaatste
speelronde. Door de ervarenheid van DT Maasgouw en het misschien te
licht opvatten van enkele van onze spelers, werd het verschil gemaakt
door onze vrienden uit Maasgouw. Ondanks de volle winst in de laatste
speelronde, kon het verschil niet meer worden goedgemaakt. Wederom
werd er op een sportieve wijze verloren met 34 punten voor TTC Asterix
en 38 punten voor DT Maasgouw. Een troost voor Asterix was, dat zij het
koppel hadden, dat geen enkele wedstrijd verloren had. Jammer,
volgende keer maar weer opnieuw proberen. Onze gelukwensen gaan
wederom naar DT Maasgouw. Na het douchen en omkleden, werd er
nog gezellig nagekaart onder het genot van een hapje en een drankje.
De gemaakte foto’s konden direct bekeken worden op de TV in onze
kantine, met dank aan Debbie. Ook nog mijn dank aan Renè Frielink,
voor het gemaakte schema. Toen onze gasten waren vertrokken,
hebben wij nog gezellig een uurtje nagepraat. Alweer een geslaagde
uitwisseling met onze vrienden uit Heel (Maasgouw). Met de uitnodiging
op zak om volgend jaar weer naar Heel te komen, ging iedereen
tevreden naar huis.
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