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10 februari
12 februari
13 februari
16 februari
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28 februari

Stan Wens
Cor Dedert
Marlou van Kuijk
Stephan Wens
Paula Bartels
Hanny Tousain
Adri Dam
Jason NG
Annie Welten.

Weekendverslag.
Dit weekend is de 1e ronde gespeeld van de
voorjaarscompetitie 2017. Iedereen is vol goede
voornemens en met frisse moed aan de competitie
begonnen.
Het voorjaarsseizoen is weer begonnen en
jeugdteam 1 begint thuis tegen Middelburg. Voor
het eerst 1ste klasse spelen en ook met een nieuwe
speler in het team. Het was aan Dylan om dit
seizoen te beginnen. Hij begint goed met een
voorsprong en begint dan tegenstand te krijgen,
maar weet nog steeds te winnen met 3-0. Dan mag
Joep voor het eerst in een shirt van Vice Versa
spelen. Hij vindt het heel spannend en dat is te
zien. De eerste game verliest hij dan ook. Maar
daarna vecht hij zich terug en wint dan nog met 31. Verena mag na een tijdje haar 1ste wedstrijd
spelen. Ze moet meteen tegen de sterkste speler
van de tegenstanders. Ze doet haar best maar het
gaat niet zo goed. Ze verliest met 0-3 en baalt
enorm. Met volle moed gaat ze samen met Dylan
dubbelen. Samen winnen ze dat gemakkelijk met
3-0. Joep mag dan weer gaan spelen. Hij wil weer
een winst behalen, maar dat lukt helaas niet. Ook
al doet hij zijn best, hij verliest hij met 0-3. Dylan
is klaar en warm om dan de volgende wedstrijd te
spelen. Hij wint de eerste game en verliest dan
weer de 2de . Het is een hele spannende wedstrijd
en dat is te zien aan de scores. Hij wint de 3de
game met 16-14 en de laatste met 12-10. Verena
wil het goed maken van de 1ste wedstrijd en wil
graag winnen. Dat doet ze dan ook en win met 30. Dan mag Joep zij laatste wedstrijd gaan spelen.
Deze wedstrijd is ook een erg spannende en Joep
weet dan ook een game te winnen, maar verliest
helaas met 1-3. Verena mag dan haar laatste
wedstrijd gaan spelen en deze wint zij zoals de
vorige gemakkelijk met 3-0. Dan mag Dylan de
laatste wedstrijd van de dag spelen. Hij begint
heel slapjes en komt met 0-1 achter, maar wint
uiteindelijk met 3-1. De eind score is 7-3 en dat is

een heel mooi begin van dit seizoen. Hopelijk
kunnen ze dit volhouden tot het einde. Dylan.
Donderdag avond herinnerde Marianne ons dat
zaterdagochtend de competitie begon. Iedereen die
meedeed had er zin in! Eenmaal aangekomen op
de club was het rustig, Jason was er al en ik
besloot met hem in te spelen. Toen kwam Ben en
gingen we met z’n drieën inspelen. Hartstikke
gezellig!
De tegenstanders kwamen uit de hoofdstad van
Zeeland: Middelburg. Wel een stukkie rijden
hoor! Voordat de singels begonnen kwam Jos naar
ons toe om te vertellen wie er gingen dubbelen.
We gingen loten; helaas trok ik nee, dus ik ben
volgende keer aan de beurt!
Toen de singels begonnen moest Jason beginnen.
Hij maakte de tegenstander in met 3-0! Ben had
helaas verloren, maar hij speelde als een kei! De
tegenstander was gewoon te sterk . Toen ik
eenmaal aan de beurt was had ik de gedachte dat
het een spannende wedstrijd ging worden. De 1e
set was voor de tegenstander, maar toen lukte het
mij om de 2e te pakken, de 3e ging ook naar de
tegenstander en ik kwam terug met de 4e set. De
laatste set was heel spannend, 10-10, het werd 1111…., 12-12, 13-13, 14-14, maar helaas verloor ik
met 14-16.
Uiteindelijk speelden we 5-5, niet verkeerd voor
de eerste keer competitie!
Een geslaagde dag : Cas.
Team 1 begon in een nieuwe samenstelling aan de
competitie in de 2e klasse afd. ZuidWest. Zij
ontvingen St. Aloysius uit Graauw. Voor Stephan
Wens en Jacco Schoone was het een makki. Zij
wonnen met ruime cijfers alle hun wedstrijden.
Edwin van de Kasteele had al lange tijd geen
competitie meer gespeeld. Het lukte hem nog niet
om een wedstrijd te winnen. Stephan en Jacco
wonnen ook de dubbel.
Team 2 is gepromoveerd naar de 2e klasse. Dat
hierin sterkere teams spelen hebben de spelers de
1e wedstrijd gemerkt tegen Hotak ’68 2. Het
hoogst haalbare waren wedstrijden in 4 games die
allemaal werden verloren. Alleen Annemiek Wens
won 1 wedstrijd in 5 games. Rens Dam en Marco
Beckers wonnen niets. Annemiek en Rens
verloren ook de dubbel.
Ook team 3 kreeg een sterke tegenstander in een
hogere klasse: Middelburg 7. Alleen Roel van
Merode en Niels Mouwen wonnen een wedstrijd.
Rick Sijp was er kort bij: hij verloor een wedstrijd
in 5 games. Roel van Merode en Rick Sijp
verloren de dubbel in 4 games.

Team 4 speelde tegen Hotak ’68 4. Het was een
vlotte wedstrijd. De eerste 6 wedstrijden werden
vlot gewonnen. Toen verloor René Mouwen een
wedstrijd in 5 games. Hij verloor ook van zijn
laatste tegenstander. Rob Kraus en Peter
Salknicky wonnen alles. Ook de dubbel.
Team 5 ontving ODT 10. Het was een wedstijd
met wisselend succes en regelmatig een 4-gamer
en 5-gamer. Cor Dedert was goed in vorm. Hij
won alles. Ook Rens Sitters verloor slechts 1
wedstrijd. Goos Loch won niets. Cor en Goos
verloren de dubbel.
Team 6 speelde tegen Hotak ’68 7. De teams
waren aan elkaar gewaagd. Er waren maar liefst
zes 4-gamers, waarvan de tegenstanders er 4
wonnen. Natascha Rop was goed in vorm: ze won
al haar wedstrijden. Hanny Tousain won 1
wedstrijd en Sandra Hamelink niets. Hanny en
Sandra verloren de dubbel.

Bardienst schema Senioren
competitie voorjaar 2017
Beste senioren competitiespelers,
Namens de barcommissie willen wij jullie
allemaal hartelijk danken voor jullie inzet en
medewerking aan de bardienstregeling zoals we
het vorig jaar uitgeprobeerd hebben.
Omdat vorig seizoen de bardienstregeling best een
succesje is gebleken, heeft ook dit seizoen
dezelfde opzet. Zoals al eerder vermeld in een
vorige shot, willen we de bardienst een
gezamenlijke verantwoordelijkheid maken. Bijna
elk team komt maximaal 1x per seizoen aan de
beurt voor de bardienst tijdens de thuiswedstrijden. Dit betekent: koffie klaarzetten,
afwassen, tijdens en na de wedstrijden de bar
bedienen en snacks bakken.
Het is niet de bedoeling dat je ook moet blijven
tot de laatste persoon weg gaat en afsluit.
De teams hebben de verantwoordelijkheid voor de
bar tot 30 min nadat de laatste wedstrijd beëindigd
is. Openen, afsluiten en de geldzak wordt
geregeld.
Je kunt bijvoorbeeld ook op “jullie
bardienstavond” zelf iemand vragen/regelen die
het voor je team doet.
Kortom, we vragen alle teams om hulp en help
elkaar tijdens de competitie wedstrijden, ook al is
er een team verantwoordelijk voor de bar.
Inmiddels is het competitieschema bekend, zodat
we ook het rooster voor de bardienst hebben
kunnen maken. Dit ziet er als volgt uit ( onder
voorbehoud van eventuele verzette wedstrijden):

-vrijdag 27 jan:
-vrijdag 17 febr:
-vrijdag 10 maart:
-vrijdag 31 maart:
- vrijdag 21 april:

team 3
team 4
team 2
team 5
team 1

Omdat nu sinds dit seizoen 6 teams tegelijk thuis
spelen, heeft er telkens 1 team per seizoen geen
bardienst. Dit keer is dit team 6.
Het speel- en bardienstschema voor de jeugd
hangt in de zaal.
Voor eventuele vragen kun je altijd terecht bij
Joyce en Danny
Wij wensen iedereen weer een sportief en gezellig
competitieseizoen en dat er maar weer lekker veel
kantineporties over de toonbank gaan!!!
Met vriendelijke groetjes
De BC

Clubkampioenschappen jeugd en
senioren 2017
Op 15 januari werden de clubkampioen-schappen
jeugd en senioren gehouden.
Er was een grote
opkomst, namelijk 9 jeugdleden en, na 1
afmelding, 19 senioren. Hierdoor moesten er veel
wedstrijden gespeeld worden.
Bij de jeugd werd er om 10 uur gestart in de eigen
leeftijdsklassen. De junioren speelden in een 3kamp. Emmy won haar beide wedstrijden en werd
dus clubkampioen. Bij de kadetten werd gelijk de
finale gespeeld. Jarno won deze wedstrijd en ook
hij werd clubkampioen. Bij de welpen werd een 4kamp gespeeld. Ook hierin werd vaak fanatiek
gestreden om de punten. Jason bleek uiteindelijk
de sterkste door al zijn wedstrijden te winnen en
ook hij mag zich clubkampioen noemen.
Na de eigen klasse werd er een open klasse
gespeeld. Hierin werd gestreden in een 4-kamp en
in een 5-kamp. De nummers 1 en 2 van beide
poules gingen door naar de halve finales. Hierin
wist Emmy van Verena te winnen en Dylan won
van Jason. De spannende finale werd door Dylan
gewonnen met 11-9 in de 5e game.
De senioren stonden ingedeeld in 3 meerkampen.
De A-klasse speelde in een 7-kamp. De B-klasse
in een 6-kamp en ook de dames speelden, na een
afmelding, in een poule van 6.
Bij de dames waren er 3 favorieten voor de titel.
Joyce bleek de sterkste door al haar partijen te
winnen, al had ze daar tegen Annemiek, die 2e
werd, wel 5 games voor nodig, na een 2-0
achterstand.

In de B-klasse hadden tot de laatste wedstrijd
Maikel en Niels alles gewonnen. Na een gelijk
opgaande strijd won Maikel deze wedstrijd met
11-8 in de 5e game.
In de A-klasse wonnen, zoals verwacht, Jacco en
Stephan al hun wedstrijden. In de laatste partij
namen zij het tegen elkaar op. De 1e game werd
nog gewonnen door Jacco, maar de volgende 3
games gingen allen naar Stephan, waardoor hij
zich clubkampioen mag noemen.
Na de enkelwedstrijden werd er op het eind van de
middag ook nog een dubbeltoernooi gespeeld. De
koppels waren samengesteld op sterkte, waarbij
een sterkere speler samenspeelde met een minder
sterke speler. Er werd een afvalsysteem gespeeld.
Uiteindelijk kwamen Peter en Nellie tegen René
en Roel in de finale. De finale werd gewonnen
door René en Roel.
Na de dubbelwedstrijden vond de prijsuitreiking
plaats en werd de dag rond 17.30 uur afgerond.
De clubkampioenen 2017.
Jeugd.
Junioren:

1. Emmy Suijkerbuijk.
2. Dylan Klaverveld.
Kadetten:
1. Jarno Bislick.
2. Cas Honkoop.
Welpen:
1. Jason Ng.
2. Yoyo Wong.
Open klasse: 1. Dylan Klaverveld.
2. Emmy Suijkerbuijk.
Senioren.
A-klasse:
B-klasse:
Dames:

1. Stephan Wens.
2. Jacco Schoone.
1. Maikel Vissers.
2. Niels Mouwen.
1. Joyce Mous.
2. Annemiek Wens.

Dubbel: 1. René Mouwen/Roel van Merodde
2. Nellie Dekkers/Peter Salnicky

Ladies Day bij Belcrum
Vrijdag, 20 januari was een groep van 20 dames
bijeen om bij Belcrum in Breda mee te doen aan
een Ladies Day. Oorspronkelijk waren er 25
aanmeldingen maar door ziekte en ongelukjes
kwamen er wat afmeldingen. Vice-Versa'51
leverde van de 20 deelneemsters er maar liefst 11,
plus nog de wedstrijdleider.
Zoals gebruikelijk bestond het 'menu' uit
wedstrijdjes dubbelspel, waarbij steeds aan

partnerruil gedaan werd. Iedere keer speelde je
met een andere dubbelspelpartner. Per wedstrijd
werden (lekker ouderwets) games tot 21 gespeeld.
Een wel slechts twee games, zodat ook een
gelijkspel tot de mogelijkheden behoorde. Na de
middag, toen er nog iemand minder was, kwamen
er noodgedwongen ook wat korte games enkelspel
aan te pas.
Uiteindelijk kwam door het tellen van het aantal
gewonnen games en het bijhouden van het saldo
van punten voor en punten tegen een eindstand
tevoorschijn. Gelukkig werd het motto 'altijd prijs'
gehanteerd: iedereen kreeg een lekkere
versnapering om het aantal weggespeelde
calorieën weer op peil te brengen.
Van of namens onze club deden drie nieuwelingen
mee, die meteen goed waren voor de eerste en
voor de laatste plaats. Belangrijker was dat ze alle
drie aangaven volgende keer weer van de partij te
willen zijn.
Voor de statistieken: 1. Carine 3. Hanny 5. Adje
8. Nellie 12. Net 13. Ellen 14. Henny 16. Annie
17. Sandra 18. Wil en 19. Trees. Er was niemand
die echt alles verloor en ook niemand die alles
won.
Bedankt dames van Belcrum voor de gastvrijheid,
de soep en de broodjes en de lekkere koffie.
Volgende keer weer bij Vice-Versa'51.

TAVERZO OPEN JEUGD 2017
De Taverzo open voor de jeugd is een mooie
voorbereiding voor de komende competitie.
Vice-Versa'51 had een deelnemer Dylan
Klaverveld. Hij stond in een sterke poule met
allemaal spelers uit de 1e klasse competitie, maar
allemaal spelers waar hij nog nooit had tegen
gespeeld. Dus dat is wel leuk en leerzaam.
Hij wist knap 2 wedstrijden te winnen zelfs een na
2-0 achterstand in games. En in de andere
wedstrijden waren ook nog kansen, veel games
nipt verloren 12-10, 11-9 11-8 enz.
Hij werd uiteindelijk 6e in zijn poule met gelijk
aantal wedstrijden winst als nummer 5 maar daar
had hij van verloren. In de laatste
plaatsingswedstrijd was de pijp leeg en werd hij
uiteindelijk 12e.

STIK teamtoernooi.
Op zondag 26 maart wordt in Rijsbergen het STIK
teamtoernooi georganiseerd. Het toernooi start om
9 uur en zal rond 18 uur afgelopen zijn.
Inschrijven is mogelijk in teams van 2 personen.
De eerste ronde zal er een poule gespeeld worden
en worden de wedstrijden geheel uitgespeeld.

Teams worden op sterkte ingedeeld. Opgeven is
mogelijk vanaf 1e klasse en lager. Inschrijfkosten
bedragen 10 euro per persoon. Inschrijven kan bij
Roel van Merode via seniorentoernooien@viceversa51.nl. Inschrijven voor 8 februari.

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.

Uitslagen week 1
Jeugd 1
Jeugd 2
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Programma week
Stiphout 2
Het Markiezaat 2
Effect ’71 1
Middelburg 5
ODT 6
Middelburg 10
The Back Hands 6
Tanaka 6

-

23-28 januari.
Middelburg 3
Middelburg 7
Aloysius 1
Hotak ’68 2
Middelburg 7
Hotak ’68 4
ODT 10
Hotak ’68 7

₋
-

6-11 februari
Jeugd 1
Jeugd 2
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

7
5
7
1
2

-

3
5
3
9
8

8
5

-

2
5

4

-

6

Standen.
2e klasse

2e klasse

poule A

Vice Versa ’51 1
Smash ’70 1
Effect ’71 1
Smash ’76 1
Middelburg 6
Aloysius 1

1
1
1
1
1
1

-

7
6
6
4
4
3

ODT 8

1 ₋
1
1
1
1
1

8
8
7
3
2

The Back Hands 6
De Pin Pongers 4
Vice Versa ’51 5
Smash ’70 3
ODT 10

2

Het Markiezaat 7

Junioren J1
Flash 1
Vice Versa ’51 1
Stiphout 2
The Back Hands 1
Middelburg 3
Tanaka 3

Hotak ’68 1
ODT 3
Yerseke 2
Middelburg 5
TCO ’78 1
Vice Versa ’51 2

1
1
1
1
1
1

₋

9
8
8
2
2
1

6e klasse - Poule C

4e klasse - Poule B
Yerseke 3
Vice Versa ’51 4
Middelburg 10
Het Markiezaat 4
Hotak ’68 4

3e klasse

poule B

-

7
7
7
3
3
3

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

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

1
1
1
1
1
1

₋

8
8
6
4
2
2

1
1
1
1
0

₋

6
6
4
4
0

7e klasse - Poule D
1 ₋

9
5
5
5
5

₋

10
5
5
0
0
0

1
1
1
1
1

1

Starters S2
1
1
1
1
1
1

poule B

1
1
1
1
0
0

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

