
23/02/18   TTC Merelbeke te gast bij TTC Baarle. 

 
Met 14 recreanten zijn we ingegaan op de uitnodiging van ttc Baarle voor een 

vriendenontmoeting tussen onze beide clubs. 

 

Er werden 3 ploegen van elk 5 spelers gevormd (1 baarle-lid collaboreerde met 

ons b-team) zodat we elk 5 wedstrijden moesten spelen. 

Er waren ook genoeg dames om een complete damesploeg samen te stellen. 

 

Voorzitter Koen verwelkomde ons, maakte ons wegwijs in hun club 

verduidelijkte het wedstrijdverloop en de eerste reeks spelers kon aan de slag. 

Om ons vlug thuis te voelen en de weg naar den toog te vinden kreeg iedereen 

een drankbonnetje. (goe gezien van ttc Baarle) 

 

In de damesreeks zagen we steeds lachende gezichten terugkeren van hun 

wedstrijdjes, ze waren in een winning-mood. 

De 2 andere reeksen waar we ook een dame opstelden waren andere koek, De 

ballen vlogen ons rond de oren, we waren niet opgewassen tegen de veel betere 

baarle-spelers en waren al blij als er eens een setje gewonnen werd. 

 

Als troost hadden onze gastheren nog voor boterhammen gezorgd zodat we ons 

energie op peil konden houden. 

 

Uitblinker bij ons was Dirk die 4 van zijn 5 wedstrijden won. Franky, Patricia, 

Raf en Francis wonnen elk 1 wedstrijd. Een magere 8 op 50 of 16%. We konden 

ons niet zo goed aanpassen aan de iets kortere pingpongtafels. 

Wat een contrast in vergelijking met wat onze dames presteerden met hier Jo als 

niet te kloppen vrouw en Stef, Stefanie, Ann en Lisette telkens met een 4 op 5. Zij 

compenseerden de mindere prestaties van ploegen A en B. 

Een mooie 21 op 25 of 84% op hun rapport = PROFICIAT!!! 

 

Als we onze resultaten optellen komen we zo toch aan 100% en Baarle behaalde 

dit ook wat uiteindelijk tot een gelijkspel resulteerde ;-) 

 

Rond middernacht eindigde de laatste wedstrijd en volgde de prijsuitreiking 

waarop Stefanie straalde voor de meisjesploeg met een magnumfles Witkap-bier 

(er zal daar ten huize nog een late Valentijn gevierd worden) en de sterkste 

Baarle-speler kreeg de andere biertrofee. (de enige speler die kon winnen van 

onzen Dirk.) 

Als je een geschenk krijgt kun je ook niet zomaar weglopen en we hebben dan 

nog maar een beetje verbroederd met onze nieuwe vrienden en al een datum 

afgesproken om ook hen eens uit te nodigen op het voor ons vertrouwde terrein. 

Noteen 25mei alvast maar in jullie agenda. 



Wij kijken er al naar uit en willen dan ons thuisvoordeel maximaal benutten en 

nog wat aarzelende recreanten  overtuigen om ook deel te nemen. Diegenen die 

erbij waren vonden het zeker voor herhaling vatbaar. 

 

WE HEBBEN EEN LEUKE AVOND BELEEFD MET DANK AAN TTC 

BAARLE VOOR HET WARM ONTHAAL EN VOOR ONS TOCH OOK IETS 

DAT WE MOGEN AFVINKEN VAN ONZE BUCKETLIST. 

 

Jean-Pierre 

 

 

 


