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Reünie/toernooi.
Op zondag, 11 december 2016 hebben we
vanwege de 65 e verjaardag van Vice Versa ’51
een reünie met toernooi.
Vanwege het aantal inschrijvingen is de tijd
aangepast. De reünie/het toernooi is van
13.30 – 14.00 u .
Om 16.00 u. worden de spelers van team 2, 3
en 5 gehuldigd, omdat ze kampioen zijn
geworden.

Geen trainingen.
In de week van 26 t/m 31 december kan er niet
getraind worden; ook niet op woensdagmorgen
en donderdagmiddag.
In deze week wordt de vloer van de zaal
schoongemaakt en opnieuw geolied.
Na 1 januari 2017 kan er weer volop gespeeld
worden.

KAMPIOENEN.
Vrijdag, 2 december konden er 3 teams
kampioen worden en hebben ze dit in
spannende wedstrijden ook waargemaakt.

Team 2 speelde in de 3 e klasse. De resultaten
waren wisselend: 6 keer gewonnen, 2 keer
gelijk en 2 keer verloren. Het team draaide
wel steeds bovenin mee. Door de laatste
wedstrijd met 7-3 te winnen en doordat de
mede titelkandidaat in de laatste wedstrijd te
weinig punten haalde was het kampioenschap
een feit.

Proficiat Joyce Mous, Marco Beckers,
Annemiek Wens, Rens Dam en Jacco
Schoone.
Team 3 speelde in de 4e klasse. Het team
draaide steeds bovenin mee. Er werd 9 keer
gewonnen en 1 keer verloren. Dat was tegen
de grote concurrent Groene Ster 1. Hier moest
de laatste wedstrijd tegen gespeeld worden.
Men moest met 7-3 winnen en dat lukte.
Kampioen.

Proficiat Roel van Merode, Rick Sijp,
Niels Mouwen, Maikel Vissers, Niek
Mulders en Edwin van de Kasteele.

Team 5 speelde in de 7 e klasse. Het doel was
om weer snel in de 6 e klasse te kunnen gaan
spelen. Het meest simpele was om dan maar
kampioen te worden. De grootste concurrent
bleek Kapelle 4 te zijn. Hier werd tegen
gelijkgespeeld en verloren. De laatste
wedstrijd moest daarom dik van The Back
Hands worden gewonnen. Dit lukte met 9-1 en
dus kampioen.

Proficiat Cor Dedert, Ton Coenen,
Jeroen van Iersel, Rens Sitters en
Goos Loch.

Weekendverslag.
Dit weekend is de 10e en laatste ronde gespeeld
van de najaarscompetitie 2016. Er konden 3 teams
kampioen worden en ze maakten het alle 3 waar
met spannende wedstrijden.
Jeugd 1 leed een klein tegen kampioen TIOS'51
3’. Het was alweer de laatste wedstrijd van de
najaarscompetitie. De prijzen waren al verdeeld.
Tios'51 3 kampioen en Het Markiezaat en
Westerzicht gaan degraderen. Dylan Klaverveld
was nog niet helemaal wakker en verloor zijn
eerste wedstrijd met 3-0. Dylan won zijn
volgende wedstrijd met 3-0 en verloor zijn derde
wedstrijd nipt in vijven. Mike Schoonen wist zijn
eerste wedstrijd met 3-0 te winnen van een
invalsters en verloor zijn andere beide
wedstrijden. Verena Maas won haar eerste
wedstrijd nipt in vijven, en verloor haar tweede
wedstrijd nipt in vijven, met winstkansen in de
vierde game, met 2-1 voor in games. Haar derde
wedstrijd won ze vrij gemakkelijk.
Dylan en Mike begonnen goed aan het dubbel. Ze
kwamen met 2-0 voor. De volgende 2 games
verloren ze net met 11-9 en in de vijfde game
trokken ze ook aan het korste eind. Verena
tweemaal winst, Dylan en Mike eenmaal winst. Ze
hadden vandaag ook weer meer verdiend. Het
team eindigt op een verdienstelijke derde plaats.
Team 1 speelde zaterdag zijn laatste wedstrijd in
de landelijke competitie tegen TTC. Men wilde dit
met een goede uitslag vieren. Dit lukte helemaal.
Het ging niet vanzelf, want er moesten enkele 5en 4-gamers gespeeld worden. Jurgen Wens,
Stephan Wens en Jeroen de Heide wonnen al hun
wedstrijden. Jeroen en Stephan wonnen ook de
dubbel. Een klinkende overwinning van 10-0 en
een 2e plaats. Jeroen, Jurgen en Peter van
Iwaarden stoppen, omdat ze te ver weg wonen.
Team 2 speelde tegen Belcrum 10. Met hoeveel ze
moest winnen hing af van een andere wedstrijd.
Het begon goed. Annemiek Wens, Joyce Mous en

Marco Beckers wonnen allen hun 1e wedstrijd;
Annemiek nipt met 14-12 in de 5e game.
Annemiek en Joyce verloren de dubbel in 5
games. Daarna won de tegenstanders nog maar 2
wedstrijden en was 7-3 winst ruim voldoende voor
het kampioenschap. Annemiek en Marco wonnen
ieder 3 wedstrijden. Joyce won er 1.
Team 3 had de kampioenskandidaat als
tegenstander. Deze stond 3 punten voor. Er
moesten minimaal 7 punten gehaald worden om
kampioen te worden. Roel van Merode, Rick Sijp
en Niek Mulders gingen goed van start; ze
wonnen allen hun 1e wedstrijd. Daarna verloren
Roel en Rick de dubbel en ook Rick zijn 2e
wedstrijd. Er kwam een sterke periode voor team
3: er werden 4 wedstrijden op rij gewonnen.
Daarmee was het kampioensschap een feit. Roel
en Rick wonnen 2 wedstrijden. Niek Mulders won
er 3.
Team 4 speelde tegen kampioen De Pin Pongers.
Er moest minimaal 1 punt gehaald worden tegen
deze sterke tegenstander om 2e te worden. Peter
Salnicvky zorgde meteen in zijn 1e wedstrijd voor
dat nodige punt; weg zenuwen en vrijuit spelen.
Peter en Martijn van Hoof verloren de dubbel in 5
games. De 2e wedstrijd van Peter was een
spannende 5-gamer; hij verloor die met 14-16.
Martijn sleepte er ook een 5-gamer uit, maar
verloor die. Martijn won niets en René Mouwen
moest na zijn eerste wedstrijd vanwege
omstandigheden stoppen. Vrijdag speelt team 4
een P/D-wedstrijd bij Tanaka.
Team 5 had de zware opgave van The Back Hands
5 te winnen, de medekoploper. Ze moesten zelfs
met 9-1 winnen om Kapelle van zich af te houden
die met 10-0 van Yerseke zou winnen. Het werd
een spannende wedstrijd met maar liefst vijf 5gamers en drie 4-gamers. De spelers van team 5
trokken steeds aan het langste eind. Alleen Ton
Coenen verloor een wedstrijd in 4 games. Cor
Dedert en Ton wonnen de dubbel.
Cor en Rens Sitters wonnen al hun wedstrijden.
Team 6 speelde tegen Die Meede 10. Het begon
niet goed. Op de helft van de wedstrijden was de
achterstand 1-4. Dat vonden de spelers van team 6
genoeg. Van de laatste 5 wedstrijden werden er 4
gewonnen. Toch nog een gelijke stand. Nellie
Dekkers en Natascha Rops wonnen 2 wedstrijden.
Hanny Tousain won er 1. Nellie en Natascha
verloren de dubbel.

Hannah de Ruiter en Emmy
Suijkerbuijk plaatsen zich voor de
halve finale van de NJM
De kwartfinales werden gespeeld in Almere.
Hannah de Ruiter speelde haar laatste toernooi
voor Vic-Versa'51. Ze won 4 wedstrijden,
waarvan een in vijven, een in vieren en twee in
drieën en haar laatste wedstrijd verloor ze met 3-0.
Hierdoor eindigde ze op de 2e plaats en was ze
door naar de halve finale van de nationale
jeugdmeerkampen.
Emmy Suijkerbuijk speelde voor het eerst bij de
meisjes junioren. Haar eerste twee wedstrijden
gingen verloren met 3-0. De volgende drie
wedstrijden wist ze knap alle drie met 3-0 te
winnen en kwam daarmee op een derde plaats.
Daardoor moest ze nog een vervolg toernooi
spelen. Haar eerste wedstrijd hierin verloor ze ,
maar haar laatste kans op plaatsing voor de halve
finale pakte ze knap met 3-0. Hierdoor is Emmy
ook geplaatst voor de halve finale in Assen op
zondag 12 Februari 2017.

Clubkampioenschappen jeugd en
senioren
Op zondag 15 januari 2017 zullen de jaarlijkse
clubkampioenschappen jeugd en senioren worden
georganiseerd. Het toernooi start om 10:00 uur en
zal rond 16:00 uur afgelopen zijn. Inschrijven is
mogelijk tot 8 januari via de inschrijflijst, die in de
zaal hangt of via een mail naar tc@viceversa51.nl. We hopen op veel deelname.

Team 1 stopt in de landelijke
competitie.
De spelers van team 1 komen uit diverse plaatsen
ver weg. Jeroen de Heide komt uit Arnemuiden,
Jurgen Wens uit Tilburg en Peter van Iwaarden uit
Breda. Daardoor moesten ze niet alleen voor de
uitwedstrijden ver reizen, maar ook voor de
thuiswedstrijden. Dit begon bezwaarlijk te worden
met thuis een gezin. Bovendien speelde dit team
op zaterdagmiddag alleen thuis met vaak weinig
toeschouwers. Dit was niet super gezellig. Men
besloot daardoor te gaan stoppen, korter bij huis te
gaan spelen en het lidmaatschap op te zeggen.
We vinden dit jammer, maar respecteren dat.
Bedankt Jurgen Wens, Jeroen de Heide en Peter
van Iwaarden.
Een speciaal dankwoord gaat naar Jurgen Wens
die 23,5 jaar lid was van Vice Versa ’51. Bij de

jeugd heeft hij meestal in de landelijke competitie
gespeeld en ook jarenlang bij de senioren.
De laatste jaren heeft hij als vrijwilliger enkele
keren meegeholpen met de trainingsdagen en
activiteiten georganiseerd en uitgevoerd voor de
zaterdagmiddagen en avonden om wat mee leven
in de brouwerij te krijgen. Jammer dat daar vaak
weinig aan werd meegedaan.
Bedankt Jurgen.

Backhandstoernooi 2017.
Op zondag 8 januari 2017 wordt het jaarlijkse
backhandstoernooi voor senioren georganiseerd.
Dit toernooi vindt plaats in de Vijfsprong in
Rucphen. De aanvang van het toernooi is om 9:00
uur en de finales zullen rond 17:30 uur gespeeld
worden. Je kan jezelf opgeven voor de enkel- en
dubbelklasse (alleen opgeven voor de
dubbelklasse gaat niet). De eerste rondes zullen
gespeeld worden in meerkampvorm en hierna
volgt het afvalsysteem. Inschrijfkosten bedragen
10 euro per persoon. Inschrijven kan tot 22
december of het toernooi moet eerder volgeboekt
zijn. Dit kan je doen bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl of via
roeliovm77@gmail.com.

Sponsorkliks
Vice Versa is al een tijdje lid van Sponsorkliks.
Via deze weg wordt onze vereniging door de
leden gratis gesponsord. U kunt ons op een
eenvoudige manier helpen aan meer inkomsten.
Hoe werkt het?
Op onze website staat een banner/knop van
Sponsorkliks. Door op deze banner te klikken
verschijnt een overzicht van tientallen winkels,
waaronder Bol.com, Zalando enz. Elke aankoop
bij een van deze bedrijven levert onze club een
commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt.
Het kost je dus niets extra, maar het levert veel
geld op voor Vice Versa ’51.
Dit telt ook als je uit eten gaat of een pizza laat
bezorgen. Via onze webpagina op Sponsorkliks
kun je terecht bij 4.500 restaurants waarbij elke
bestelling of reservering de verenigingskas geld
oplevert.
Alvast bedankt voor de medewerking.

Competitie najaar 2016

Uitslagen week 10
Tios ’51 3
Team 1
Team 2

28 november-3 december
- Jeugd 1
6 - TTC 1
10 - Belcrum 10
7 - Groene Ster 1
7 - De Pin Pongers 1
2 - The Back Hands 8
9 - Die Meede 10
5 -

Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

4
0
3
3
8
1
5

Programma week
₋
-

Standen.
3e divisie -Poule H

3e klasse - Poule D

Wilvo/Bergeijk
Vice Versa ’51 1

10 10 -

70
59

Wijzenbeek/Westa 2
Sittard 1
Van Herwaarden 2
TTC 1

10
10
10
10

-

56
54
41
20

4e klasse - Poule D
De Pin Pongers 1
Vice Versa ’51 4
Tios Terheijden 1
TCO ’78 2
The Back Hands 5
Smash ’70 2

Vice Versa ’51 2
Tanaka 2
Die Meede 4
ODT/Klaverblad 5
Belcrum 10
Middelburg 9

4e klasse - poule C
10
10
10
10
10
10

₋

60
55
53
47
45
40

7e klasse - Poule B
10 ₋

78
53
53
44
41

Vice Versa ’51 5
Kapelle 4
The Back Hands 8
Witac ’89 3
Hotak ’68 6

31

Yerseke 6

-

74
57
52
50
34

10
10
10
10
10

Junioren J2
Tios ’51 3
Tanaka 3
Hotak 68 2
Vice Versa ’51 1
Westerzicht 1

10
10
10
10
10

Het Markiezaat 1

10 -

33

Vice Versa ’51 3
Groene Ster 1
Hotak ’68 4
Smash ’76 4
De Pin Pongers 2
Witac ’89 1

₋

68
67
45
44
41
35

10 ₋

83
57
48
46
41

10
10
10
10
10
10

7e klasse - Poule C
10 ₋
10
10
10
10
10

75
74
67
46
32

Smash ’70 3
Tanaka 7
Vice Versa ’51 6
Die Meede 10
Smash 6

6

Belcrum 15

10
10
10
10
10

25

