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Stan Wens
Cor Dedert
Hannah de Ruiter
Marlou van Kuijk
Stephan Wens
Paula Bartels
Hanny Tousain
Adri Dam
Annie Welten.

Alle jarigen van harte gefeliciteerd
en een fijne verjaardag.

Weekendverslag.
Op 29 en 30 januari 2016 begon de
voorjaarscompetitie. Alleen team 1 had een
thuiswedstrijd. Alle andere teams speelden uit.
Beide jeugdteams speelden tegen een team van
Tios ’51 uit Tilburg.
Bij Jeugd 1 wisselden winst- en verliespartijen
elkaar af. Davy Hu won al zijn wedstrijden. Louis
van Eekelen won er 1 en Jason Broos helaas niets.
De dubbel werd gewonnen door Louis en Jason.
Jeugd 2 had een goed dag. Hannah de Ruiter en
Verena Maas wonnen al hun wedstrijden.
Dylan Klaverveld won er 2. Ook de dubbel werd
gewonnen door Hannah en Verena.
Team 1 ontving Avanti 2 uit Hazerswoude. Het
begon niet best, Jeroen de Heide en Jurgen Wens
verloren beiden hun 1e wedstrijd. Peter van
Iwaarden begon met winst en samen met Jeroen
werd ook de dubbel gewonnen. Jeroen en Jurgen
verloren ook hun 2e wedstrijd. Peter won die. De
laatste wedstrijd van ieder werd alleen door Jeroen
gewonnen in 5 games.
Team 2 speelde tegen ODT-Klaverbladverz. 7.
Winst- en verliespartijen wisselden elkaar af. De
helft van de wedstrijden werd in 3 games beslist.
Er waren drie 5-gamers. Joyce Schoonen was
goed in vorm en won alles. Marco Beckers won 1
wedstrijd en Rens Dam niets. Marco en Rens
verloren de dubbel.
Team 3 reisde naar Het Markiezaat 4. De eerste 4
wedstrijden duurden lang waren heel spannend:
drie 5-gamers en een 4-gamer. Ze werden helaas
allemaal verloren. De volgende wedstrijden
gingen vlotter en werden om en om gewonnen en
verloren. Maikel Vissers, Rick Sijp en Niels
Mouwen wonnen allen 1 wedstrijd. Maikel en
Rick verloren de dubbel.

Team 5 speelde tegen Smash 5 uit
Geertruidenberg. Voor Peter Salnicky was het 2
klassen hoger dan vorig seizoen. Hij liet zien dat
hij terecht hoger ingedeeld werd, want ook nu
won hij alle 3 zijn wedstrijden. Rob Kraus wilde
niet achter blijven en ook hij won alles. Els
Andries lukte het niet. Peter en Ron wonnen ook
de dubbel.
Team 6 ging met een invaller op bezoek bij The
Back Hands 6. De helft van de wedstrijden werd
in 3 games beslist. Het begon goed. Van de eerste
vier wedstrijden werden er 3 gewonnen. De laatste
vier wedstrijden won de tegenstander. Jeugdspeler
Mike Schoonen won 2 wedstrijden. Cor Dedert
won er 1 en invalster Hanny Tousain helaas niets.
Cor en Hanny wonnen de dubbel.
Team 7 speelde tegen De Batswingers 4. Goos
Loch was goed in vorm; hij won alles. Nellie
Dekkers weerde zich flink, maar verloor alles,
waarvan twee wedstrijden in vijf games. Voor Jos
Dekkers waren de tegenstanders te sterk, mede
door een verergerende schouderblessure in de
eerste game. Goos en Nellie verloren de dubbel in
5 games.

Back Hands toernooi.
GOED RESULTAAT JEUGD VICE-VERSA’51
TIJDENS BACKHANDSTOERNOOI
Het jaarlijkse Backhandstoernooi in Rucphen op 9
januari jl. leverde weer mooie
tafeltenniswedstrijden op .
’sMorgens werd er gedubbeld door 3 koppels van
Vice Versa’51. Er werden door ieder koppel 5
wedstrijden gespeeld.
Jason Broos en Louis van Eekelen verloren slechts
1 wedstrijd, waardoor ze in de ½ finale
terechtkwamen. Ook deze wedstrijd werd
gewonnen. In de finale verloren ze van hetzelfde
duo waarvan ze ook in de poule hadden verloren
,met 3-0. Deze tegenstanders spelen in de hoogste
jeugdklasse van Nederland. Jason en Louis
behaalden een mooie 2e plaats.
Julia Janssen en Davey Hu eindigden met 2 winst
– en 3 verliespartijen op de 3e plaats in hun poule.
Verena Maas en Hannah de Ruiter wonnen,
evenals Jason en Louis, 4 wedstrijden, verloren er
1 en behaalden ook de ½ finale. Hun
tegenstanders waren met 3-1 net iets te sterk.
’sMiddags voegde Dylan Klaverveld zich bij de
overige spelers voor het spelen van de
enkelspelen.
Ook nu weer werden er door iedereen 5
wedstrijden gespeeld. De nummers 1+2 gingen
door naar de volgende ronde.

Verena en Hannah wisten verrassend 3 van de 5
wedstrijden te winnen. Dit was echter genoeg om
door te mogen naar de ½ finale . Ze werden
allebei 3e in hun poule.
Jason en Louis belandden beiden in de halve
finale met 4 gewonnen wedstrijden en 1
verliespartij. Louis werd in de ½ finale
uitgeschakeld met 3-0 , terwijl Jason zich met een
vijfgamer de finale insloeg. In deze finale was zijn
tegenstander, die hij die dag al meerdere malen
was tegengekomen, te sterk voor hem (0-3). Toch
een knap behaalde 2e plaats voor
Jason.
Dylan bereikte door 2 gewonnen en 3 verloren
wedstrijden de volgende ronde niet.
Julia tenslotte won 1 wedstrijd, verloor er 4 en
was zodoende ook niet verder.
Iedereen heeft uitstekend gespeeld. Er werd vaak
gewonnen van hoger geplaatste spelers.
De coaches waren zeer tevreden, kortom; de
jeugd van Vice Versa’51 is klaar voor de
competitie welke op 30 januari van start gaat.
Volgende week staat het volgende toernooi, Open
Taverzo in Zoetermeer, op de
agenda en hopelijk levert dit ook weer vele mooie
tafeltennismomenten op.

Taverzotoernooi.
HANNAH EN DYLAN 2E EN 3E OPEN
TAVERZO JEUGD ZOETERMEER
Afgelopen zaterdag reisden nagenoeg alle
jeugdleden met 3 coaches naar Zoetermeer voor
het Open Taverzo Jeugd toernooi.
Jason Broos en Louis van Eekelen speelden in
dezelfde poule van de A klasse en hadden de
zware taak om zich staande te houden tussen de
hoogst spelende jeugd van Nederland.
Des te knapper was het dan ook van Jason en
Louis dat ze beiden toch een aantal wedstrijden
wisten te winnen. Jason won 2 van de 7
wedstrijden, 2x werd nipt verloren met 3-2.
Louis won verrassend 4 wedstrijden , 2x met 3-2,
2x met 3-1 en verloor 3 wedstrijden met 3-0. Een
bijzonder mooi resultaat van beide heren.
Verena Maas, Dylan Klaverveld en Hannah de
Ruiter speelden bij de jeugd C klasse ook allemaal
7 wedstrijden.
Verena stond bij Dylan in de poule. Ze won 3
wedstrijden; 2x met 3-0 en 1x met 3-1. Ze verloor
4 wedstrijden; 3x met 1-3 en 1x met 2-3. Hierna
volgde nog een vervolgronde en deze werd helaas
verloren met 1-3.
Dylan stond vandaag op scherp. Alle 7
wedstrijden werden door hem gewonnen (4x met
3-1, 2x met 3-2 en1x met 3-0) waardoor hij eerste

werd in zijn poule. Hij plaatste zich voor de
kruisfinale tegen de nummer 2 van de poule
waarin Hannah speelde.
Na een wat mindere start (verlies met 1-3) lukte
het ook Hannah om de resterende wedstrijden in
haar poukle te winnen. Het werd 6x 3-0. Ze werd
2e in haar poule en moest dus tegen Dylan spelen.
Deze wedstrijd werd een spannende 5-gamer
waarbij uiteindelijk Hannah als winnares uit de
bus kwam. In de finale speelde ze tegen dezelfde
speler waarvan ze eerder deze dag had verloren.
Ook dit keer moest ze haar meerdere erkennen in
haar tegenstander (1-3) ondanks zeer goed
tegenspel.
Iedereen kan terugkijken op een lange, sportieve
en leerzame dag met weer vele mooie wedstrijden
die werden gespeeld door onze jeugdleden.
Op zaterdag 23 januari a.s. zal Hannah meedoen
aan de Top Jeugd Meerkampen in Bergen op
Zoom.

Hannah 2e bij Topmeerkampen Jeugd.
Zaterdag, 23 januari 2016 deed Hannah de Ruiter
mee met de Topmeerkampen Jeugd bij ttv Het
Markiezaat in Bergen op Zoom.
Voor dit toernooi was zij geselecteerd op basis
van haar percentage in de klasse J3 van de
najaarscompetitie 2015 van Zeeland en WestBrabant. Ze moest 5 wedstrijden spelen en alleen
de nummers 1 en 2 maken aanspraak op de
landelijke vervolgronde.
Hannah begon haar toernooi goed. Haar eerste
drie wedstrijden werden winnend afgesloten (3-1,
3-0 en 3-1). Hierna verloor ze van de nummer 1
geplaatste en latere winnaar van het toernooi, Rob
van Suijlekom van Luto met 1-3. In de laatste
wedstrijd ging de winst wederom naar Hannah (30), waardoor ze met 4 gewonnen wedstrijden een
mooie 2e plaats haalde.
Op 19 maart mag ze zich met de overig landelijk
geselecteerde jeugd van J3 gaan meten in Zwolle
tijdens het Klassentoerrnooi.
Komend weekend, 30 januari, start de
voorjaarscompetitie voor zowel jeugd als
senioren. Jeugd 1 en 2 spelen beide een
uitwedstrijd in Tilburg tegen TIOS ’51.

Maasland-teamtoernooi.
Op zondag 10 april wordt in Oss het Maaslandteamtoernooi georganiseerd.
Het toernooi begint om 9.00 uur.
De teams bestaan uit 2 personen en mogen van
verschillende speelsterkte zijn.

Je wordt ingedeeld in de klasse van de hoogste
toernooilicentie.
Een wedstrijd bestaat uit 4 enkelpartijen en 1
dubbelwedstrijd.
De eerste ronde wordt gespeeld in een poule van 3
of 4 teams, waarbij de wedstrijden geheel
uitgespeeld worden.
Hierna volgt er voor de nummers 1 en 2 van de
poule een afvalsysteem.
Inschrijfkosten bedragen 10 euro per persoon
voor de senioren.
Inschrijven kan tot uiterlijk 5 maart of eerder
als het toernooi volgeboekt is.
Inschrijven kan bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl

Sponsorkliks
Vice Versa is sinds kort 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.

Clubkampioenschappen 2016
Dit jaar houden we de clubkampioenschappen
jeugd en senioren, op een dag en wel op zondag
21 februari 2016.
Om het ritme van het spelen van wedstrijden vast
te houden zijn de clubkampioenschappen in dit
vrije weekeend gepland.
De aanvangstijd is 09.30 uur.
Afhankelijk van het aantal deelnemers proberen
we de finales om uiterlijk 17.00 uur te plannen.
Inschrijven is mogelijk via de inschrijflijst in de
zaal.
Inschrijven is mogelijk tot dinsdag 16 februari via
de lijst in de zaal.
We hopen dat er veel deelnemers zijn, zodat er
een sportieve strijd kan plaatsvinden.

Competitie Senioren voorjaar 2016
25 – 30 januari

Uitslagen week 4
Team 1
ODT-Klaverbladverz. 7
Het Markiezaat 4
Die Meede 7
Smash 5
The Back Hands 6
De Batswingers 4

₋
-

Avanti 2
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7

₋
₋
₋
₋

6
4
3
1
7

6 ₋
7 ₋

4
3

4
6
7
9
3

8 – 13 februari

Programma week 6
Disnierats 2
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7

₋
-

Team 1
Belcrum 6
Middelburg 10
TIOS Terheijden 1
Breda 3
ODT_Klaverbladverz. 10
Belcrum 14

Inleveradres: Jos Dekkers.

Standen.
2e divisie -Poule C
Kluis 1
Avanti 2
Disnierats 2
Vriendenschaar 2
Vice Versa ’51 1
Scylla 3

1
`1
`1
1
1
1

3e klasse - Poule D
-

7
6
6
4
4
3

4e klasse - Poule D
Die Meede 7
BSM 3
The Back Hands 5
Witac ’89 1
TIOS Terheijden 1
Vice Versa ’51 4

1 ₋

9
6
6
4
4

Vice Versa ’51 5
Belcrum 12
ODT-Klaverblad 9
Tanaka 4
Breda 3

1

Smash 5

-

7
6

1
1
1
1
1

1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1

₋

7
7
6
4
3
3

5e klasse - Poule D

7e Poule B
De Batswingers 4
The Back Hands 8
Belcrum 14
Vice Versa ’51 7
Tanaka 7

Tanaka 2
Belcrum 6
ODT-Klaverblad 7
Vice Versa ’51 2
De Pin Pongers 1
TCO ’78 1

4e klasse - poule B

4
3
0

Hotak ’68 4
Middelburg 10
Het Markiezaat 4
Smash 70 2
Vice Versa ’51 3
Scaldina 1

1
1
1
1
1
1

₋

8
7
7
3
3
2

6e klasse - Poule D
- 7
- 5
- 5
- 5
- 5
1 ₋ 3
1
1
1
1
1

De Pin Pongers 3
The Back Hands 6
Tanaka 5
Vice Versa ’51 6
TCO ’78 4
ODT-Klaverblad 10

- 10
- 6
- 6
- 4
- 4
1 ₋ 0
1
1
1
1
1

JJeugdpagina
competitieweek 1
Uitslagen van 30 januari 2016

Programma voor 13 februari 2016

TIOS ’51
TIOS’51

Jeugd 1
Jeugd 2

- Jeugd 1
- Jeugd 2

5–5
1-9

- HTTV-070 2
- SV Red Star ’58 1

De eerste wedstrijden voor de Jeugd zitten er alweer op. Jeugd 1 + 2 speelden beiden hun uitwedstrijd bij
TIOS ’51 in Tilburg.
Volgende week heeft iedereen een weekje rust, mits je natuurlijk lekker gaat carnavallen…….
De competitie wordt weer hervat op zaterdag 13 februari. Beide teams spelen dan thuis.
Wedstrijdverslagen

1e gelijkspel voor jeugd 1 in landelijk B
De eerste wedstrijd voor jeugd 1 in de landelijke B klasse is geëindigd in een puntendeling. In de
uitwedstrijd tegen TIOS ’51 uit Tilburg bleken beide teams zeer aan elkaar gewaagd. De games eindigde
meestal met 2 of 3 punten verschil, of boven de 10. Het team trad aan met Davey Hu, Jason Broos en Louis
van Eekelen. Davey was prima uit de ‘winterstop’ gekomen en won souverein zijn 3 enkelwedstrijden.
Louis wist er één uit het vuur te slepen en Jason bleef helaas puntloos. Jason en Louis wisten samen het
dubbelspel te winnen. Na een trainingsstage volgt de eerste thuiswedstrijd tegen HTTV 070.
Zaterdag 30 februari moest team 2 van Vive Versa ’51 hun competitie beginnen tegen Tios ’51.
Voor Dylan Klaverveld en Hannah de Ruiter de eerste keer dat ze 2e klasse spelen, Verena Maas heeft al
eerder in deze klasse gespeeld.
De eerste wedstrijd werd gespeeld door Dylan die wat minder begon. Hij verloor dan ook met 3-0. De
tweede wedstrijd werd gespeeld door Hannah die goed begon en 2-0 voorkwam in sets. Maar dan werd er
een setje teruggepakt door de tegenstander. Maar daarna herpakte Hannah zich en pakte toen de laatste set
en eindigde met 3-1 winst. Daarna moest Verena haar eerste wedstrijd van de dag spelen. Zij begon heel
goed en won met 3-0. Nadat iedereen een keer had gespeeld moest er gedubbeld worden en dat deden
Hannah en Verena samen. Deze wedstrijd hadden ze met veel moeite toch kunnen winnen. Het was een
spannende wedstrijd die eindigde in 3-2. Dylan moest nu weer spelen en die wou het verlies van de 1e partij
vergeten en het nu wat beter doen. En dat lukte ook. Hij won zijn 2e wedstrijd met 3-0. Toen moest Verena
haar tweede wedstrijd spelen die ze ook weer goed speelde en alleen een set moest afgeven . Een mooie 3-1
overwinning. Na een tijdje wachten mocht Hannah haar tweede wedstrijd spelen. Die won ze redelijk
gemakkelijk met 3-0. Iedereen moest nu nog een wedstrijd spelen en het ging geweldig. Het stond 6-1 voor
Vice Versa en iedereen wilde nog wat puntjes halen. En dat begon met Verena die haar laatste wedstrijd
speelde. Maar dat ging niet zo gemakkelijk. Na een spannende 5e set won Verena toch met 3-2. Daarna
moest Dylan weer spelen. Deze wedstrijd ging goed voor Dylan en hij won dan ook met 3-0. Datzelfde gold
ook voor Hannah die een goede laatste wedstrijd speelde en de dag eindigde met 3-0 winst.
Na een dag spelen hebben Hannah, Verena en Dylan een goed begin gemaakt in de competitie . Met de 9-1
winst staan ze op dit moment op de 1e plaats.

