voorzitter:

Jos Dekkers,
Romelaan 37,
4731 EG Oudenbosch 317791
voorzitter@vice-versa51.nl
secretaris:
vacature
penningmeester: Niek Mulders,
Schuttershof 5,
EttenLeur
penningmeester@vice-versa51.nl
bestuursleden: Marco Beckers 06-15572039
Rob de Ruiter 06-20398383
algemeen:
info@vice-versa51.nl
technische zaken: Roel van Merode,
Cipresberg 38,4707 DG Roosendaal
0165-393081
tc@vice-versa51.nl
wedstrijdsecretaris senioren:
Jos Dekkers tel. 0165-317791
seniorenwedstrijden@viceversa51.nl
wedstrijdsecretaris jeugd : Marianne Wagemakers,
0165-313574 06-51632480
jeugd@vice-versa51.nl
toernooien jeugd: Marianne Wagemakers,
0165-313574 06-51632480
jeugd@vice-versa51.nl
toernooien senioren:
Roel van Merode tel. 393081
seniorentoernooien@vice-versa51.nl
sponsoring: Jos Dekkers Tel. 317791
sponsoring@vice-versa51.nl
retacou :
Cor Dedert. Tel. 317964
retacou@vice-versa51.nl
speelzaal:
Tafeltenniscentrum ALBANO
Albanoweg 3
312524

De beste wensen..
Het bestuur van ttv Vice Versa ’51 wenst
alle leden, ouders van jeugdleden,
sponsors en begunstigers van harte een
gezond en sportief 2017.
Het bestuur

Verjaardagen in januari.
3 januari
4 januari
14 januari
16 januari
17 januari
18 januari
29 januari
30 januari

Rens Dam
Emma Wens
Peter Fens
Jeroen van Iersel
Deni Hoendervangers
Jo Jansen
Trees Maas
Marian Gouw

Clubkampioenschappen.
De clubkampioenschappen zijn zondag a.s.
van 10.00 u. tot ongeveer 16.00 u.
We wensen iedereen veel plezier en succes
met de wedstrijden.

Teamsamenstelling voorjaar 2017
Jeugd
Team 1 (1e klasse junioren)

Internetpagina Vice Versa:
http://www.vice-versa51.nl

Verena Maas
Dylan Klaverveld
Mike Schoonen
Joep Schoenmakers

Rabobank NL43RABO0140704086

Team 2 (2e klasse starters)

Voor het aanleveren van kopie voor de Shot
mailen naar Jos Dekkers voor zondag, 19.00 u:
e-mail: dekkersjjcp@hetnet.nl

Jarno Bislick
Jason Ng
Cas Honkoop
Ben Meulen beld.

06-19364939
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De thuiswedstrijden voor de jeugd zijn op
zaterdag 11.00 uur

Senioren

Indeling voorjaarscompetitie.

Team 1 (2e klasse)

Jeugd.

Stephan Wens©
Jacco Schoone
Edwin van de Kasteele
Pim van ’t Hof
Koen Grimminck

Team 2 (2e klasse)
Joyce Mous©
Annemiek Wens
Rens Dam
Marco Beckers

Team 3 (3e klasse)
Roel van Merode©
Rick Sijp
Niek Mulders
Niels Mouwen
Maikel Vissers
e

Team 4 (4 klasse)
René Mouwen©
Martijn van Hoof
Rob Kraus
Peter Salnicky

Team 5 (6e klasse)
Cor Dedert©
Ton Coenen
Jeroen van Iersel
Rens Sitters
Goos Loch

Team 7 (7e klasse)
Nellie Dekkers©
Natascha Rops
Hanny Tousain
Sandra Hamelink
Adri Brans
Alle seniorenteams spelen op vrijdagavond 20.00
uur.

Jeugd 1

Junioren 1

Stiphout 2
The Back Hands 1
Tanaka 3
ttc Middelburg 3
Flash 1
Vice Versa ’51 1

Jeugd 2

Starters 2.

ODT 2
Het Markiezaat 2
The Back Hands 3
Smash ’76 3
Ttc Middelburg 7
Vice Versa ’51 2

Senioren.
Team 1 2e klasse.
Smash ’76 2
Effect ’71 1
Smash ’70 (s) 1
ttc Middelburg 6
Aloysius 1
Vice Versa ’51 1

Team 2 2e klasse.
ODT 3
Yerseke 2
Hotak ’68 2
ttc Middelburg 5
TCO ’78 1
Vice Versa ’51 2

Team 3

3e klasse

Arnemuiden 3
SAR ’72 2
ODT 6
Het Markiezaat 2
ttc Middelburg 7
Vice Versa ’51 3

Team 4 4e klasse

Tanaka 6
The Back Hands 8
Belcrum 13
Hotak ’68 7
Vice Versa ’51 6

verkeersomstandigheden, waren er vele
afmeldingen.
Er werd begonnen met het dubbel. Verena Maas
en Dylan Klaverveld stonden in een poule van
vier. Er werd achtereenvolgens gewonnen van
Back Hands (3-1), Hotak/Irene (3-2) en Tanaka
(3-0). Hierdoor stonden ze in de in de halve finale.
Verena en Dylan mochten weer tegen een koppel
van The Back Hands. Er werd weer gewonnen (31). In de finale mochten ze het opnemen tegen een
koppel van Tanaka. Dit was helaas te sterk (0-3),
waardoor een 2e plaats werd behaald.
Na de dubbels werd begonnen met het enkel. Ook
hier weer vele afwezigen. Hierdoor kwamen de
Vice Versa spelers tezamen in een 8 kamp te
staan. Helaas ging het in het enkel niet zo goed als
met de dubbel. Emmy Suijkerbuijk wist 1 partij te
winnen (3-0) tegen A Siebelink van Tanaka, maar
moest stoppen na de 4e partij met een blessure.
Dylan kwam een keer tot winst (3-2 tegen
Emmy)en verloor en overige partijen. Verena won
2 partijen met 3-0. Dit was tegen Emmy en Dylan.
Hierdoor werd Verena 6e, Dylan 7e en Emmy 8e.

B jeugdranglijsttoernooi in Assen

Backhandstoernooi 2017 senioren.

ODT 8
Yerseke 3
Het Markiezaat 4
Hotak ’68 4
ttc Middelburg 10
Vice Versa ’51 4

Team 5

6e klasse

The Back Hands 6
ODT 10
De Pin Pongers 4
Het Markiezaat 7
Smash ’70 (s) 3
Vice Versa ’51 5

Team 6

7e klasse

Het B jeugdranglijsttoernooi in Assen werd eind
december op een zaterdag gespeeld. Emmy
Suijkerbuijk speelde als enige van Vice Versa ’51
mee.
Na een lange reis ging het toernooi van start.
Emmy stond 3e in haar poule geplaatst. Ze startte
zeer sterk door in vijven te winnen van de
nummer een. Daarna behaalde ze een klinkende
overwinning met 3-0. De laatste wedstrijd in de
poule tegen een meisjes wat zeer talentvol is , het
werd weer een lange spannende partij en Emmy
verloor deze met 11-9 in de vijfde. Met drie
meisjes hadden ze alle drie twee wedstrijden
gewonnen en het werd games tellen. Daardoor
werd Emmy 2e en was ze door naar het
hoofdtoernooi wat bij het vorige
jeugdranglijsttoernooi niet gelukt was.
Emmy moest tegen een hoger geplaatste
speelster. Het werd weer heel spannend; de eerste
twee games verloren met 11-9, de volgende twee
games knap gewonnen. De beslissing moest weer
komen in de vijfde game. Op 10-9 een
matchpoint, maar helaas… deze game werd
verloren met 13-11. Deze tegenstander won later
het toernooi.

Back Hands toernooi 2017 Jeugd
Op zaterdag7 januari deden er 3 jeugdleden mee
aan het Back Hands toernooi. Door de slechte

Op zondag 8 januari werd het Backhandstoernooi
2017 voor senioren gehouden. Namens ViceVersa’51 deden er slechts 2 leden mee, Martijn
van Hoof en Roel van Merode.
In de ochtend werden de dubbelpartijen gespeeld.
Martijn (G-licentie) en Roel (F-licentie) stonden
ingedeeld in een poule van 5 in de F-klasse. De
nummers 1 en 2 van de poules gingen door naar
de volgende ronde. De eerste 2 partijen werden
gewonnen. Hierna werd er gespeeld tegen een
sterk team van Pinpongers (de regerend
kampioen). Hier werd dan ook kansloos met 3-0
van verloren. De laatste wedstrijd leverde een
simpele 3-0 zege op, waardoor Martijn en Roel
door gingen naar de halve finale. Hierin werd de
eerste game gewonnen en stonden ze in de tweede
game voor met 10-7. Deze game ging echter
alsnog verloren. Uiteindelijk ging de vijfde game
met 11-9 verloren en hiermee werd helaas de
finale niet gehaald.
In de middag waren de enkelwedstrijden. Martijn
stond in een poule van 4 man, nadat er iemand
verplaatst was naar een andere poule. Hij verloor
zijn eerste wedstrijd, maar won de volgende twee
vrij eenvoudig. Hierdoor ging hij door naar de
volgende ronde. Er volgde een spannende
wedstrijd met allemaal gamestanden van 11-9 en
12-10. Uiteindelijk verloor Martijn in de vijfde
game. Roel stond in een poule van 5 man. Hij

verloor zijn eerste 2 wedstrijden, maar won de
volgende 2. Doordat er 1 sterke speler in de poule
stond, die al zijn wedstrijden won, eindigden er 3
spelers gelijk met 2 overwinningen. Op onderling
resultaat ging Roel door naar de volgende ronde.
Hierin volgde een spannende wedstrijd, die Roel
met 11-9 in de vijfde game wist te winnen. De
halve finale ging met 3-0 verloren, met telkens
klein verschil, tegen een speler, die afgelopen
seizoen tweede klasse gespeeld had.

Heel jammer, maar begrijpelijk, dat
team 1 stopt in de landelijke
competitie.
Vele malen heb ik op zaterdagmiddag mogen
genieten tijdens de thuiswedstrijden van het
1e team.
Jeroen, Jurgen, Stephan en Peter hebben mij en
soms mijn vrouw Rietje onnoemelijk veel
sportgenoegen geschonken.
Een genot om op dit niveau te zien spelen.
Voor mij onbegrijpelijk dat ik daar meestal, met
uitzondering van hun familie of vrienden
alleen zat als supporter, om te genieten van jullie
capriolen met ’n batje op dat kleine
stukje tafel.
Een lust voor het oog en nog “leerzaam” ook voor
mij, te zien hoe er “gespind” wordt van
heel ver achter de tafel.
De meest onmogelijke ballen werden
geretourneerd op een, voor mij, onnavolgbare
manier.
Het verdedigen van Peter is een onbegrijpelijke
zaak voor mij, maar ook voor vele
tegenstanders.
Heel jammer dat ik ze zal moeten gaan missen op
zaterdagmiddag. Ik mis dus ook mijn
wijntje en mijn borreltje.
Bedankt Peter, Stephan, Jurgen en Jeroen voor het
sportgenoegen dat ik door jullie spel
heb mogen meebeleven.
Ik wens jullie nog heel veel spannende en mooie
wedstrijden met veel overwinningen.
Het ga jullie heel goed bij je nieuwe clubs.
Met sportieve en vriendelijke groeten.
Adrie Buijs

Wat kies jij?
Er is al enige tijd een discussie binnen de NTTB
over aanpassingen van de (landelijke) competities.
Ook binnen de regio speelt dat. Spelers stoppen en
er komen weinig of geen nieuwe. Voldoet het
aanbod nog of zijn er aanpassingen nodig?
Men kan dit alleen te weten komen door deze
vragen aan de spelers voor te leggen.
Hiervoor is een enquete opgesteld. Men wil deze
enquete door zo veel mogelijk mensen laten
invullen: competitiespelers maar ook
tafeltennissers die geen NTTB-competitie spelen.
Op deze manier krijgt men een beeld van wat er
binnen de gehele afdeling leeft wat betreft de
competitie of andere speelvormen.
De vraag is dan ook of iedereen de enquete wil
invullen.
Je kunt de enquete vinden via:

http:/enwatvindjijhiervan.blogspot.nl
Je kunt de enquete invullen tot 30 januari 2017.
Jeugdspelers kunnen vragen hebben over het
invullen van de enquete.
Tijdens de clubkampioenschappen van a.s. zondag
is de enquete op papier aanwezig.
Marianne Wagemakers en Jos Dekkers zijn bereid
te helpen bij het invullen.
Bedankt voor de moeite.

