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Julia Janssen, Jason Broos, Louis van Eekelen
en Davy Hu begonnen goed aan de competitie
in Landelijk C. De 1 e wedstrijd werd maar
liefst met 10-0 gewonnen. Ook de volgende 6
wedstrijden werden allemaal gewonnen, soms
met flinke cijfers. Een paar weken geleden
kwam er een beetje de klad in: een wedstrijd
verloren. Gelukkig werd vorige week tegen de
directe concurrent gelijk gespeeld. Met een
voorsprong van 4 punten op de nummer 2
werd aan de laatste wedstrijd begonnen. Julia,
Davy en Louis lieten geen twijfels ontstaan.
Vanaf het begin pakte ze de tegenstander
energiek aan met als resultaat weer een
ouderwetse dikke winst: 8-2. Kampioen.

Proficiat Julia, Jason, Louis en Davy.
Veel succes in de voorjaarscompetitie in
landelijk B.

Team 4 kampioen.
Vanaf het begin waren Martijn van Hoof,
René Mouwen, Niek Mulders en Rick Strijbos
aan de winnende hand. Meestal werd er met 64 gewonnen. Een enkele keer met 8-2.
Langzamerhand werd er een kleine voorsprong
opgebouwd op de nummer 2. Deze werd tot
het eind vastgehouden. Tegen de directe
concurrent TCO ’78 uit Ossendrecht werd in
een spannende wedstrijd gelijk gespeeld. De
hele competitie geen wedstrijd verloren. Dus
terecht kampioen.

Proficiat Martijn, René, Niek en Rick.
Veel succes in de voorjaarscompetitie in de 4 e
klasse.

Trainingen in de kerstvakantie
De trainingen op maandag, 21 en 28 December,
gaan gewoon door in de Kerstvakantie. De
trainingen op woensdag, 23 en 30 december, en
donderdag, 24 en 31 december komen te
vervallen.
Marianne Wagemakers.

Weekendverslag.

de zenuwen en won niets. Proficiat Martijn

Dit weekend was de laatste ronde van de
najaarscompetitie en werden de eindstand bekend.
Jeugd 1 had de uitwedstrijd bij Nieuwegein 1. Zou
het wel of niet lukken om kampioen te worden.
Vanaf het begin liet men er geen twijfel over
bestaan. De tegenstander werd energiek aangepakt
en er werd weer ouderwets gewonnen in bijna
allemaal 3-gamers. Davy Hu won 3 wedstrijden.
Julia Janssen en Louis van Eekelen ieder 2. Louis
en Davy wonnen de dubbel. Kampioen.

van Hoof, Niek Mulders, René Mouwen
en Rick Strijbos.

Proficiat Julia Janssen, Jason Broos,
Louis van Eekelen en Davy Hu. Succes in
landelijk B.
Jeugd 2 speelde tegen ODT-Klaverbladverz. 3. De
start was niet best. Na 5 wedstrijden stond Jeugd 2
met 4-1 achter. Dit moest beter. Er werden extra
krachten aangesproken en er volgde 4
winstpartijen. Dylan Klaverveld en Verena Maas
wonnen ieder 2 wedstrijden en Hannah de Ruiter
won er 3.
Team 1 moest tegen Pecos 2 dik winnen om in de
2e divisie te kunnen blijven. De mannen lieten
zien dat de verliespartij vorige week een
vergissing was. Er werd overtuigend met 9-1
gewonnen. Een 3e plaats en behoud in de 2e
divisie. Proficiat mannen. Jeroen de Heide en
Peter van Iwaarden wonnen ieder 3 wedstrijden en
Jurgen Wens won er 2. Jeroen en Peter wonnen de
dubbel.
Team 2 speelde tegen Middelburg 9 met invaller
Rick Sijp. Het werd een minder spannende
wedstrijd dan de vorige keer. Er waren minder 4en 5-gamers. Joyce Mous won 1 wedstrijd en
Rens Dam won er 2. De vorige keer was het
andersom. Rick won helaas niets al was hij er in
zijn laatste wedstrijd kort bij. Joyce en Rens
wonnen de dubbel.
Team 3 nam het op tegen TCO ’78 2. Het ging om
het kampioensschap. Bij 9-1 zou team 3 kampioen
zijn. Het begon beroerd. Roel van Merode en Rick
Sijp verloren hun 1e wedstrijd. Dan maar verder
strijden voor de 2e plaats. Het werd een lange en
spannende wedstrijd. Het was bijna 01.00 u. voor
de laatste bal werd geslagen. Roel, Rick en Maikel
Vissers wonnen verder al hun wedstrijden, heel
vaak in 5 games. De 2e plaats was behaald. Nu
nog een p/d-wedstrijd.
Team 4 speelde tegen TCO ’78 3 om het
kampioensschap. Er mocht met 6-4 verloren
worden. Team 4 kwam moeizaam op gang. Alleen
Niek Mulders won in de eerste 5 wedstrijden: 4-1
achter. Toen werden de mouwen opgestroopt.
Niek Mulders won zijn 2e wedstrijd en René
Mouwen won zijn 2e en 3e wedstrijd. De 4 punten
waren binnen en kampioen. Niek won ook nog
zijn laatste wedstrijd. Rick Strijbos stond stijf van

Team 5 nam het op tegen TIOS Terheijden 2. De
eerste wedstrijden werden om en om gewonnen en
verloren. Na de 6e wedstrijd werd alles door team
5 gewonnen. Rob Kraus won 3 wedstrijden, Rens
Sitters 2 en Meggie Coppens 1. Rens en Rob
wonnen de dubbel.
Team 6 speelde tegen The Back Hands 7. In het
begin pakte de tegenstander de meeste
winstpartijen. Na 6 wedstrijden was het 4-2. Toen
vond team 6 het genoeg. De laatste 4 wedstrijden
werden gewonnen. Cor Dedert won er 3, Ton
Coenen 2 en Jeroen van Iersel 1. Jeroen en Cor
verloren de dubbel.
Team 7 nam het op tegen TCO ’78 4. Het team
hoopte op een goed resultaat om misschien nog de
2e plaats te kunnen halen. Het begon prima. De
eerste 4 wedstrijden werden gewonnen, waaronder
de dubbel van Nellie Dekkers en Peter Salnicky.
Toen werden 2 wedstrijden verloren. Van de
laatste 4 wedstrijden werden er nog 3 gewonnen.
Peter won 3 wedstrijden, Nellie 2 en Jos Dekkers
1. Door dit mooie resultaat werd toch de 2e plaats
niet gehaald, omdat Smash ’70 een
onwaarschijnlijke 10-0 winst boekte op Witac ’89.

Het Backhandstoernooi 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.

Het Die Meede toernooi 2016.
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 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.

Het Taverzo open 2016.
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.

Jeugdpagina
Een fraai seizoenseinde

Uitslagen van 28 november
TTV Nieuwegein 1 – Jeugd 1
ODT 3
– Jeugd 2

2
5

–
–

8
5

Einde van het seizoen. De trainingen gaan nog even door. Ook zijn er nog verschillende
toernooien, dus er is nog genoeg tafeltennis te beleven. We wensen de toernooispelers veel
succes. 30 januari 2016 begint de nieuwe competitie.
Wedstrijdverslagen
Jeugd 1 werd met overtuiging kampioen!!
Jeugd 2 deelde de punten maar stootte de nummer 1 van hun troon!
Jeugd 1
In de laatste wedstrijd van de najaarscompetitie heeft jeugd 1 het kampioenschap binnengehaald.
Er waren 6 punten nodig en deze werden ruim gehaald in de met 2-8 gewonnen uitwedstrijd tegen
TTVN Nieuwegein.
De start was uitstekend met 4 overwinningen op rij van Louis, Davey en Julia en het dubbel van
Davey en Louis. Louis was erna dicht bij een overwinning tegen kopman Oscar Delissen, maar
begon na te denken en verloor in 4 games. Daarna won Julia een spannende vijfgamer na 2-1
achter en kon Davey de overwinning en het kampioenschap (want het 6de punt) veiligstellen. Dit
deed hij vakkundig, al duurde het nog even voor de felicitaties ontvangen konden worden met een
laatste game van 18-20. De overige 3 wedstrijden werden in 3 games gespeeld, waarbij Julia haar
potje tegen Oscar verloor. Vandaag was het team vanaf het begin bij de les en kwam de
verdiende beloning: het kampioenschap in de landelijke C klasse met 71 punten.
Alle ouders bedankt voor de support, het leek wel een thuiswedstrijd. Op naar de landelijke B
klasse!
Jeugd 2
Jeugd 2 mocht de laatste wedstrijd naar Roosendaal om het op de te nemen tegen de koploper
ODT 3. Jeugd 2 stond op de 3e plaats. Doordat de no 2 Middelburg hun wedstrijd met 10 – 0 had
gewonnen wist ODT vooraf dat ze 7 punten nodig hadden om kampioen te zijn. De eerste

wedstrijd was geëindigd in een 6-4 overwinning voor ODT. Onze spelers wilde deze score graag
verbeteren.
De eerste 2 wedstrijden werden helaas verloren ondanks dat er zeer goed werd gespeeld.
Hannah wist haar eerste partij wel te winnen. Hierna werd de dubbel in een zeer spannende strijd
met 11-9 in de 5e game verloren. Na het dubbel werd door Dylan weer nipt verloren, wat een
tussenstand van 4-1 voor ODT opleverde. Hierna kwam jeugd 2 pas op dreef. Hannah maakte de
4-2 en Verena zorgde voor 4-3.
Dit maakte de spanning voor ODT maximaal, ze mochten geen wedstrijd meer verliezen om
kampioen te zijn. Hannah mocht nu aantreden tegen de sterkst speelster van ODT, Celina Ear.
Celina had nog geen wedstrijd in deze competitie verloren. Hannah startte zeer sterk en won
game 1 en 2 zeer overtuigend. In game 3 kwam Celina terug en won deze game, ook de 4e game
was voor Celina. In de beslissende 5e game startte Hannah weer met het sterke spel uit de 1e 2
games. Hierdoor kwam ze al snel enkele punten voor. Ondanks dat Celina alles probeerde om de
wedstrijd toch nog te winnen, wist Hannah de partij zeer verdiend winnend af te sluiten. Door deze
winst van Hannah was het kampioenschap voor ODT voorbij en ging Middelburg met deze eer
strijken.
In de laatste 2 wedstrijden wist Dylan nog eenmaal te winnen, Verena verloor haar 3 e partij.
Hierdoor kwam de 5-5 eindstand op het scorebord. Hannah, Verena en Dylan mogen terugkijken
op een zeer goed gespeelde wedstrijd.
In het eindklassement werd de 3e plaats bereikt kort achter de nummers 1 en 2, maar met grote
voorsprong op de nummer 4. Dylan, Hannah, Mike en Verena mogen terugkijken op een prima
gespeelde competitie.
En verder nog dit
Jeugd 1 is zeer verdiend met 5 punten voorsprong kampioen geworden en jeugd 2 heeft een
fraaie derde plaats behaald. We willen natuurlijk de kampioen even in het zonnetje zetten, maar bij
gebrek aan een thuiswedstrijd wijken we hiervoor uit naar de training.
Daarom verzoeken we iedereen maandag 7 december aanwezig te zijn op de training.

Competitie Senioren najaar 2015
Uitslagen week 48
Pecos 2
Middelburg 2
TCO ’78 2
TCO ’78 3
TIOS Terheijden 2
The Back Hands 9
TCO ’78 4

23-28 november
₋
-

Programma week 49

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

1
6
2
5
3

₋
₋
₋
₋

9
4
8
5
7

4
3

₋
₋

6
7

4 december beslissingswedstrijd
- Team 3
- bij Belcrum
₋
-

ODT-Klaverbladverz. 6

Standen.
2e divisie -Poule E

4e klasse - poule
D

3e klasse - Poule D

Hilversum 2
Smash 1

10 10 -

71
70

Tanaka 1
Vice Versa 51 2

10 - 79
10 - 61

TCO 78 2
Vice Versa ’51 3

10
10

Vice Versa ’51 1
SVE 2
Never Despair 1
Pecos 2

10
10
10
10

-

47
44
43
25

Middelburg 9
Groene Ster 1
ODT-Klaverblad 6
Smash '70 2

10
10
10
10

₋

TIOS Terheijden 1
Breda 2
The Back Hands 7
Tanaka 4

10
10
10
10

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

63
59
53
47
45

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

33

Belcrum 15

10 -

72
70
66
52
21

7e Poule B
TCO 78 4
Smash 70 3
Vice Versa ’51 7
Witac 89 3
Hotak ’68 7
Tanaka 7

10
10
10
10
10

19

65
63

₋

70
60
51
46
39

55
47
39
31

6e klasse - Poule
D

5e klasse - Poule D

10 ₋

10
10
10
.10
10

60
48
36
16

₋

10 ₋
10
10
10
10
10

77
74
49
36
32

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

10
10
10
10
10

32

The Back Hands 9

10

34

