Halloweentoernooi bij TVBarendrecht
Op zaterdag 6 oktober 2012 heeft de recreatiecommissie het buitenseizoen
afgesloten met een herfsttoernooi, dat helemaal in het teken stond van
Halloween. Daar de dag met veel regen begon kwamen de banen allemaal
blank te staan. Met vereende krachten en het verlies van menig
zweetdruppeltje wisten de leden van de recreatiecommissie met de hulp van
Peter Zandbelt de banen op tijd droog te krijgen. Het weer heeft gelukkig de
rest van de dag goed meegewerkt en kon er lekker worden getennist. De
meeste banen waren goed bespeelbaar. Een aantal banen was nog wat aan
de gladde kant. Daar weet Caroline alles van. Voorzichtig een bal oprapen
moest zij bekopen met een flinke schuiver op het gravel die eindigde tegen
het hek. In de tweede partij wist zij ook niet overeind te blijven. Gelukkig
geen blessures alleen een vies pak. Misschien moet zij toch ook even naar
het profiel van haar schoenen kijken. Er waren 24 deelnemers, waaronder
een aantal nieuwe gezichten. Om 16.00 uur werd de ploeg ontvangen met
koffie/thee en zelfgemaakte Canneles de Bordeaux gemaakt door Caroline
(recept bij haar te verkrijgen). Hierna werden twee partijen van een uur
gespeeld. Tussen de partijen door was er tijd voor een zoutje en een gezonde
hap. De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd: pompoensoep en een
flink aangekleed broodje hamburger. Zoals u van de recreatiecommissie
gewend bent werd er afgesloten met de prijsuitreiking, welke altijd weer
verrassend is. Femmie van Drongelen en Lennart Hesselius vielen deze dag
in de prijzen.

In de winter organiseren wij weer drie binnentoernooien. De data zijn nog
niet bekend, maar zullen tijdig op de site worden vermeld en u krijgt
natuurlijk een mailtje van ons. De thema’s van deze avonden blijven nog een
verrassing.
Wij hopen dat jullie het naar je zin hebben gehad.
De recreatiecommissie,
Marlous, Letty, Caroline, Nicole, Ingrid en Ruud

