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Rens Sitters
Peter Visser
Niek Mulders
Frans Roos
Dinie van de Riet
Aad Melissen
Maikel Vissers.

Weekendverslag.
Dit weekend was de voorlaatste ronde van de
najaarscompetitie. De jeugdteams en team 1
speelden uit, de andere teams hadden hun laatste
thuiswedstrijd. Er kon nog een goede stap gezet
worden voor een mooie eindstand.
Jeugd 1 speelde tegen de concurrent voor de 1e
plaats: SVE 2. Het was zaak om in ieder geval niet
dik te verliezen. SVE nam meteen een
voorsprong. Na de 6e wedstrijd was het 4-2. Toen
herpakten onze jongens zich: er werden 3
wedstrijden op rij gewonnen: 4-5. De laatste
wedstrijd werd verloren. Davy Hu en Jason Broos
wonnen ieder 2 wedstrijden. Louis van Eekelen
won er 1. Davy en Louis verloren de dubbel.
Team 2 nam het op tegen Smash ’76 1. Het was
een vrij eenvoudige wedstrijd. Alleen Verena
Maas verloor een wedstrijd in 5 games. Hannah de
Ruiter en Mike Schoonen wonnen alles. Hannah
en Verena wonnen de dubbel.
Team 1 speelde, volgens Stephan Wens, een draak
van een wedstrijd tegen SVE 1. Jurgen Wens
moest op het laatste moment naar Utrecht reizen,
omdat Peter van Iwaarden tijdens het inspelen
geblesseerd raakt. Jurgen won 1 wedstrijd en
Jeroen de Heide ook. Door dit fikse verlies moet
volgende week nog geknokt worden om de 4e
plaats veilig te stellen; belangrijk voor behoud in
de 2e divisie.
Team 2 ontving Smash ’70. De vorige wedstrijd
werd dik gewonnen. En vandaag? Er werd nog
een punt meer gescoord. Joyce Mous, Marco
Beckers en Ivo van Hassel wonnen al hun
wedstrijden. Joyce en Marco wonnen ook de
dubbel.
Team 3 speelde tegen The Back Hands 7. De
vorige keer werd royaal gewonnen met wel vijf 5gamers. Deze keer was het spannender. Alle
wedstrijden werden pas beslist in een 4- of 5gamer. Team 3 verloor de eerste 2 wedstrijden. Er

moest geknokt gaan worden: er werden 4
wedstrijden op rij gewonnen. Daarna was het om
en om. Rick Sijp en Maikel Vissers wonnen
beiden 2 wedstrijden en Niels Mouwen 1. Rick en
Maikel wonnen de dubbel.
Team 4 ontving TCS 2. Er was vorige keer een
ruime overwinning. Deze avond lukte het niet zo
goed. Van de eerste 6 wedstrijden werden er maar
2 gewonnen en 4 in 5 games verloren, Van de
laatste 4 wedstrijden werden er 3 gewonnen en
maar 1 verloren. Niek Mulders won al zijn
wedstrijden, Rick Strijbos 2 en Martijn van Hoof
helaas niets. Rick en Niek verloren de dubbel.
Veel succes bij de laatste wedstrijd tegen de
concurrent voor de 1e plaats. Het is zaak om
minimaal 4 punten te halen. Succes.
Team 5 speelde tegen Belcrum 15. Er werd weer
net gewonnen zoals in de 1e wedstrijd. Het grote
verschil was dat de 1e keer Rens Sitters al zijn
wedstrijden won en nu maar 1. Rob Kraus was nu
de uitblinker: hij won 3 wedstrijden. Els Andries
won er 2. Els en Rens verloren de dubbel.
Team 6 ontving ODT-Klaverbladverz. 10. De
vorige keer werd er net gewonnen. Nu werd het
een gelijkspel. Het was redelijk spannend met vier
5-gamers en drie 4-gamers. ODT won de eerste 4
wedstrjjden en team 6 de laatste 4. Ton Coenen
won 1 wedstrijd. Jeugdspeler Mike Schoonen en
Cor Dedert wonnen er ieder 2. Cor en Ton
verloren de dubbel.
Team 7 speelde tegen Smash ’70, de concurrent
voor de 2e plaats. De vorige keer werd met 7-3
gewonnen. Het begon niet best. Nellie Dekkers en
Hanny Tousain verloren beiden hun 1e wedstrijd.
Peter Salnicky won zijn 1e wedstrijd en samen met
Nellie de dubbel: 2-2. De zenuwen verdwenen en
er werden 4 wedstrijden op rij gewonnen; een
krappe winst. Nellie en Hanny wonnen ieder 1
wedstrijd en Peter won alles.

JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI
TILBURG
Op zaterdag 14 november reisden Verena Maas en
Dylan Klaverveld met hun coach Rob Kraus af
naar Tilburg om deel te nemen aan het Jeugd
Ranglijst: Toernooi voor spelers en speelsters
zonder licentie.
Verena speelde bij de meisjes Junioren een 8
kamp. Ze begon het toernooi met een knappe 3-0
winst. De daarop volgende wedstrijden ging het
een beetje om en om; verlies met 3-0
in de 2e wedstrijd, weer 3-0 winst tegen de 3e
tegenstandster en de 4e en 5e wedstijd werden

maar nipt verloren met 2-3. Nog een 1-3 verlies en
de laatste partij werd wederom met 3-0 gewonnen.
Verena werd uiteindelijk 5e in haar poule.
Dylan, die speelde bij de jongens Kadetten,
speelde aanzienlijk minder wedstrijden en met nog
een afmelding bleven er voor hem 5 wedstrijden
over om te spelen. De 1e wedstrijd werd met 3-1
gewonnen, wedstrijd nummer 2 + 3
werden verloren met 0-3 en 1-3. De laatste 2
wedstrijden wist Dylan tenslotte te winnen met
resp. 3-2 en 3-0. Hij eindigde op een 3e plaats.
Alleen de nummers 1 + 2 gingen door naar de
volgende ronde. Dus zowel voor Verena als voor
Dylan eindigde hier dit leuke en leerzame
toernooi. Ze kunnen beiden terugkijken op een
geslaagde tafeltennisdag.
Op zondag was er een toernooi voor de spelers
met een A-licentie. Julia Janssen speelde voor het
eerst , sinds het behalen van haar A-licentie, mee
met de top van de Nederlandse Junioren meisjes.
Ze begon de 1e wedstrijd nog wat onwennig en
verloor met 3-0. De 2e wedstrijd werd eveneens
met 3-0 verloren, maar bij de 3e wedstrijd kon ze
toch nog een game winnen, ondanks verlies met 13. Haar laatste wedstrijd wist Julia heel knap met
3-0 te winnen.

Zuidwestkampioenschappen
senioren 2015.
Op zondag 15 november vonden de
Zuidwestkampioenschappen senioren plaats.
Voor Vice-Versa'51 deden Rick Sijp en Roel van
Merode mee.
‘ s Ochtends werd er gedubbeld in een poule van 3
teams, waarbij alleen de ummer 1 door ging. De
eerste wedstrijd werd in 4 games verloren. De
tegenstander won ook hun tweede wedstrijd,
waardoor de laatste wedstrijd er niet meer toe
deed. Rick en Roel wisten nog wel hun tweede
dubbelwedstrijd in 3 games te winnen.
' s Mmiddags waren de enkelwedstrijden. Rick
stond ingedeeld in een poule van 7 spelers. Rick
begon zijn eerste wedstrijd goed en won deze. Hij
stond hierna goed te spelen, maar de tegenstanders
waren duidelijk sterker. Alleen in de laatste
wedstrijd wist hij nog 1 maal te winnen.
Roel stond ook ingedeeld in een poule van 7
spelers en begon ook goed. Hij won zijn eerste 2
wedstrijden in 3 games. Hierna werd de rest
helaas verloren, waaronder 3 maal in 5 games.
Beide eindigden hierdoor op een vijfde plaats
in hun poule.

De nacht van Belcrum.

Het Die Meede toernooi 2016.

Van vrijdagavond 11 december 20:00 uur tot
zaterdagochtend 12 december 8:00 uur wordt de
nacht van Belcrum georganiseerd. In deze nacht
wordt er getafeltennist en ook zullen er andere
activiteiten plaatsvinden. Zo zal er ook de hele
nacht muziek gedraaid worden.
De inschrijfkosten bedragen 10 euro per persoon.
Hierin zit ook een ontbijt en diverse
versnaperingen in de nacht.
Minimale leeftijd is 18 jaar.
Inschrijven kan tot 30 november bij Roel van
Merode via seniorentoernooien@vice-versa51.nl.

Op zondag 24 januari 2016 wordt in de Amerhal
in Made het Die Meede toernooi georganiseerd.
Het toernooi begint om 9.00 uur. Je kan jezelf
opgeven voor een enkel en een dubbelklasse.
De eerste ronde wordt bij beide in een poule
gespeeld. Hierna volgt afvalsysteem.
Het toernooi staat open voor alle senioren en voor
jeugd met een seniorenlicentie.
De inschrijfkosten bedragen 6 euro voor het enkel
en 4 euro voor het dubbel.
Inschrijven kan bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl.

Het Backhandstoernooi 2016.

Het Taverzo open 2016.

Op zondag 10 januari 2016 wordt in de Vijfsprong
in Rucphen het Backhandstoernooi georganiseerd.
Het toernooi begint om 9.00 uur. Je kan jezelf
opgeven voor een enkel en een dubbelklasse.
Beide klassen worden in een meerkampvorm
gespeeld, gevolgd door een afvalsysteem.
Je mag met iedere speler dubbelen. Je wordt
ingeschreven in de hoogste klasse.
De inschrijfkosten bedragen 10 euro per persoon.
Inschrijven kan bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl.

Op zondag 17 januari 2016 wordt in Zoetermeer
het Taverzo open senioren 2016 georganiseerd.
Het toernooi begint om 10.00 uur.
Je kan jezelf opgeven voor alleen het enkelspel of
voor zowel enkel als dubbelspel. Bij beiden is de
eerste ronden in meerkampvorm.
Hierna gevolgd door het afvalsysteem. Dubbelen
mag met iedere partner. Je wordt ingedeeld in de
hoogste klasse.
Het toernooi staat open voor alle NTTB-senioren
en voor jeugdspelers met een seniorenlicentie.
De inschrijfkosten bedragen 10 euro voor alleen
het enkel en 12,50 euro voor enkel en dubbel
samen.
Inschrijven kan bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl.

Competitie Senioren najaar 2015
Uitslagen week 45
SVE 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7

2-7 november
₋
-

Programma week 47
Pecos 2
Middelburg 2
TCO ’78 2
TCO ’78 3
TIOS Terheijden 2
The Back Hands 9
TCO ’78 4

₋
10 ₋
6 ₋
5 ₋
6
5 ₋
6 ₋

Team 1
Smash ’70 2
The Back Hands 7
TCS 2
Belcrum 15
ODT-Klaverblad 10
Smash ’70 3

0
4
5
4
5
4

16-21 november
₋
-

Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7

Inleveradres: Jos Dekkers.

Standen.
2e divisie -Poule E
Hilversum 2
Smash 1
SVE 1
Vice Versa 51 1
Never Despair 1
Pecos 2

3e klasse - Poule D
9
9
9
9
9
9

-

66
63
41
38
38
24

5e klasse - Poule C
Vice Versa ’51 4
TCO ’78 3
Westerzicht 1
Kerkwerve 4
TCS 2
Yerseke

Tanaka 1
Vice Versa 51 2
Middelburg 9
Groene Ster 1
ODT-Klaverblad 6
Smash '70 2

9 ₋

58
54
50
40
39

Red Star ’58 4
ODT-Klaverblad 8
Vice Versa ’51 5
TIOS Terheijden 2
Breda 3

29

Belcrum 15

-

69
60
59
52
17

7e Poule B
9
9
9
9
9

Tanaka 7

9

9
9
9
9
9
9

₋

72
57
54
45
29
13

5e klasse - Poule D

9
9
9
9
9

TCO 78 4
Smash 70 3
Vice Versa ’51 7
Witac 89 3
Hotak ’68 7

4e klasse - poule D

13

TCO 78 2
Vice Versa ’51 3
TIOS Terheijden 1
Breda 2
The Back Hands 7
Tanaka 4

₋

63
55
51
39
33
29

9 ₋

64
56
45
42
33

9
9
9
9
9
9

6e klasse - Poule D
9 ₋
9
9
9
9
9

67
64
42
33
32

Witac ’89 2
Tanaka 5
Vice Versa ’51 6
ODT-Klkaverblad 10
Breda 4

32

The Back Hands 9

9
9
9
9
9

30

Jeugdpagina
We zijn er bijna
Programma voor 28 november

Uitslagen van 21 november
SVE 2
Smash '76 1

– Jeugd 1
– Jeugd 2

5
1

–
–

5 TTV Nieuwegein 1 – Jeugd 1
9 ODT 3
– Jeugd 2

Komende zaterdag de laatste wedstrijd. Helaas een uitwedstrijd, maar maak er toch wat moois
van! Veel succes allemaal en vooral een plezierige wedstrijd. Op naar het kampioensschap.
Wedstrijdverslagen
Jeugd 1 deelde de punten.
Jeugd 2 deelde een flinke klap uit.
Jeugd 1
In de landelijke C klasse stond jeugd 1 fier bovenaan, voordat ze afreisden naar Utrecht voor de
clash met nummer 2 SVE 2. Het verschil was 4 punten dus een gelijkspel of een kleine nederlaag
mocht eventueel ook nog. Het bleek vanaf het begin dat SVE er vol tegenaan ging. En de zaal met
galmend geklap maakte indruk op Louis, Jason en Davey, of waren het de zenuwen? Want zowel
Davey als Louis konden in hun eerste enkel geen potten breken. Gelukkig ging Jason beter van
start en won in 4 games. Het dubbel van Louis en Davey ging in een spannende wedstrijd in 5
games verloren, waarna het team tegen een 3-1 achterstand aan keek. Davey was inmiddels
gewend aan de zaal en de omstandigheden en ging los in zijn tweede enkelspel. Hij bracht de
achterstand terug tot 3-2. Jason kreeg het erna niet bolgewerkt tegen kopman Manuel. Louis
speelde toen de spannendste wedstrijd van de dag. Ondanks veel geklap en gejuich, wist hij de
spannende en belangrijke vijfgamer winnend af te sluiten; tussenstand 4-3. Jason won erna zijn
tweede enkelspel met een duidelijke 3-0. Davey deed er een schepje bovenop en speelde een
bijna perfecte wedstrijd in 3 games; voor het eerst op voorsprong 4-5! Zat er een overwinning in
vandaag? Louis nam het op tegen kopman Manuel, maar kwam niet genoeg in de wedstrijd om
aanspraak te maken op de overwinning. Een gelijkspel als resultaat na een prachtige wedstrijd,
waarmee de voorsprong van 4 punten behouden bleef. Onderling heeft jeugd 1 een beter saldo
door de 6-4 winst in de thuiswedstrijd, waarmee het team 6 punten nodig heeft in de uitwedstrijd
tegen TTVN uit Nieuwegein.
Jeugd 2
Jeugd 2, (Hannah, Verena en Mike) reisde af naar Sint Annaland. De eerste wedstrijden werden
vrij gemakkelijk gewonnen. De dubbel met Hannah en Verena kostte wat meer zweetdruppeltjes
maar werd toch gewonnen in 5 games. Alle andere wedstrijden werden, soms met wat meer
moeite ook gewonnen. Alleen Verena moest na 5 zware games de tegenstander een puntje
gunnen.
En verder nog dit
Jeugd 1 staat nog steeds eerste, met 4 punten voorsprong op de nummer 2. Het is de laatste
wedstrijd dus nog steeds erg spannend. (de thuiswedstrijd tegen Nieuwegein werd ruim
gewonnen) We duimen!!!
Jeugd 2 staat op een nette derde plaats en verloor de thuiswedstrijd tegen ODT net.. Halen ze nu
een revanche? Succes!

