13/5: Vriendenontmoeting recreanten Merelbeke – Baarle (verslag
Jean-Pierre DeSmet, foto’s Alexander Van Paemel)

Op 13 mei 2022 kwam TTC Baarle op tegenbezoek bij ons in Merelbeke.
15 inschrijvingen en weerom een tegenslag door corona van onze sterspeler Didier. Het zijn
grote schoenen om te vullen en Axel nam die zware taak op als vervanger.
Baarle kon daar 11 spelers tegenover stellen wat resulteerde in 3 reeksen waarbij de spelers
van Baarle telkens 5 wedstrijden moesten spelen en wij in de A- en B-reeks telkens 4 en in de
C-reeks slechts 3.
Onze A-ploeg kon goed weerwerk bieden ondanks het gemis van Didier, maar moest nipt de
duimen leggen. Bij Baarle was Carlos onoverwinnelijk en won zijn 5 wedstrijden.
Onze scores: Dirk 3/1; Peter 3/1; Francis 1/3;
Jasper 1/3; Axel 1/3
Eindstand A-reeks 9/11 voordeel Baarle

In de B-reeks had Baarle “noppenman “ Dominique opgesteld en ook hij kon al zijn wedstrijden winnen, maar dat was niet voldoende om
ons homogeen samengesteld team te verslaan.
Onze scores: Partrick 3/1; Hanna 3/1; Franky
2/2; Mike 2/2; Rudy 1/3
Eindstand B-reeks: 11/9 voordeel Merelbeke

De C-reeks heeft voor de beslissing gezorgd. 3 tegenstrevers van Baarle tegen 5 van Merelbeke waaronder 2 vrouwen die goed hun mannetje konden staan.
Onze scores: Raf 2/1; Koen 2/1; Adinda 2/1; Luc 1/2 en Kathleen 1/2
Eindstand C-reeks: 8/7 voordeel Merelbeke
Totale eindstand: 28/27 voordeel Merelbeke ttz nipte zege maar verdiend gewonnen en algemene vreugde bij de spelers en de fiere coach.
Nadien konden we nog genieten van een biertje en heerlijke croques, klaargemaakt door
lieftallige hostessen Lisette en Patricia.
De bar werd gans de avond verzorgd door Alexander (ex-lid Baarle en fotograaf van dienst).
Onze oprechte dank hiervoor want zonder jullie was deze avond niet geslaagd, er ligt een
vast aanwervingscontract klaar.

Kortom een onvergetelijke avond, wie erbij was heeft en herinnering voor het leven en kijkt
al uit naar de vrienden ontmoetingen van volgend jaar.

