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Dit weekend is de najaarscompetitie 2016
begonnen. We spelen met 1 jeugdteam en 6
seniorenteams in de competitie.
Prima start van jeugd 1
Jeugd 1 mocht de eerste wedstrijd thuis spelen.
Dat is altijd weer vertrouwd. Toevallig had de
tegenstander hetzelfde shirt als Vice-Versa, maar
onze spelers hadden daar gelukkig geen last van.
Dylan Klaverveld, Verena Maas en Mike
Schoonen begonnen deze competitie zonder
kopvrouw Hannah de Ruiter, die speelt nu
competitie bij Tanaka, bijzonder goed. Ze wonnen
alle drie al hun enkelspelen. Verena zonder game
verlies, Dylan verloor een game, en Mike moest
even wennen in zijn eerste wedstrijd, maar sleepte
deze in vijven binnen. Alleen verloren Verena met
Dylan het dubbel in vijven. Dus een klinkende
overwinning met 9-1.
Volgende week een uitwedstrijd naar Bergen op
Zoom.
Alle seniorenteams winnen of spelen gelijk.
Team 1 speelde thuis tegen Sittard 1 in de 3e
divisie. De meeste wedstrijden werden in 3 games
beslist. Winst- en verliespartijen wisselden elkaar
af. Jeroen de Heide won al zijn wedstrijden.
Stephan Wens won er 2 en invaller Edwin van de
Kasteele won helaas niets. Jeroen en Stephan
wonnen de dubbel.
Team 2 begon met een uitwedstrijd tegen
Middelburg 9 in de 3e klasse. Meer dan de helft
van de wedstrijden werd in 4 games beslist;
meestal met de winst voor team 2. Annemiek
Wens speelde sinds lange tijd weer competitie. Ze
won 2 wedstrijden. Ook Marco Beckers en Rens
Dam wonnen er 2. Jacco Schoone durfde na een
lange blessure de dubbel mee te spelen. Hij won
die samen met Marco Beckers.
Team 3 had een uitwedstrijd bij Witac ‘89 1 in
de 4e klasse. De helft van de wedstrijden werd in 4
games beslist. Roel van Merode en Niek Mulders
wonnen ieder 2 wedstrijden. Maikel Vissers won
er 1. Roel en Niek wonnen de dubbel.
Team 4 begon met een uitwedstrijd tegen Tios
Terheijden 1 in de 4e klasse. Winst- en
verliespartijen wisselden elkaar af. De meeste
wedstrijden werden in 3 games beslist. Peter
Salnicky won weer al zijn wedstrijden, ondanks de

hogere klasse waarin hij speelt. Martijn van Hoof
won er 1 en Rick Strijbos helaas geen. Martijn en
Peter wonnen de dubbel.
Team 5 had een uitwedstrijd tegen Witac ’89 3.
Dit team speelde helaas maar met 2-en.
Desondanks werd er toch met 6-4 gewonnen. Ton
Coenen won al zijn wedstrijden en Rens Sitters
won er 2. Hij verloor zijn laatste wedstrijd helaas
in de 5e game met 12-10. Ton en Rens wonnen
ook de dubbel.
Team 6 begon met een uitwedstrijd tegen Smash
6. Het was een lange wedstrijd met vijf 4-gamers
en twee 5-gamers met vaak hoge gamestanden.
Natasja Rops won al haar wedstrijden. Nellie
Dekkers won er 2. Sandra Hamelink, die haar
debuut maakte in de competitie, won wel 2 games,
maar nog geen wedstrijd. Nellie en Natasja
verloren de dubbel.

Bierproeverij.
Omdat dit ons laatste seizoen is bij Vice-Versa
hebben we besloten om nog een aantal activiteiten
te organiseren.
Hierbij de eerste activiteit:
Zaterdag 24 september:
15:00 uur Heren 1 - Herwaarden 2
18:30 uur: bierproeverij (ook voor de niet alcohol
drinkers)
19:00 uur: eten en bierproeven
21:00 uur: pubquiz
Deze avond gaan we verschillende biertjes
proeven en hebben we verschillende hapjes. Als
we dit gedaan hebben volgt er een leuke pubquiz
in verschillende teams. Deze activiteit is voor
iedereen! Als je wilt deelnemen stuur dan een mail
naar jurgenwens@hotmail.com
Hopelijk vinden jullie het net zo leuk als wij en
komen jullie massaal af op deze activiteit!

Eindejaarstoernooi.
Op zaterdag 12 november zullen we bij ViceVersa’51 een eindejaarstoernooi houden. Dit is
tijdens een wedstrijd van heren 1 dus er zijn maar
een bepaald aantal plekken vanwege de ruimte in
de zaal. Het toernooi is dan ook bedoeld om de
zaal te vullen met gezellige mensen die een
balletje willen slaan. Het is bedoeld voor
personen vanaf 16 jaar welke (oud-)leden van
Vice-Versa zijn en/of vrienden/bekenden. Het
maakt dus niet uit als je langere tijd geen batje
meer hebt vastgehouden. De starttijd zal zijn
12.00 uur (indien de deelnemerslijst niet helemaal
gevuld wordt kan het later worden maar dan krijg

je nog bericht) en de eindtijd zal tegen 19.00 uur
liggen. Er zullen enkelspelen en dubbelspelen
afgewerkt worden en voor de besten zal er een
mooie beker klaar staan. De dubbel koppels zullen
uit het deelnemersveld aan elkaar gekoppeld
worden door de organisatie of door loting. Wil je
meedoen geef je dan voor 16 oktober op bij Jacco
Schoone door te mailen naar
jaccoschoone@gmail.com of een app te sturen
naar 06-52083527. Wees er wel op tijd bij want
we hebben maar beperkt aantal plekken en vol is
vol. Let er wel op dat je zelf die dag GEEN
competitiewedstrijd hoeft te spelen.
Na het toernooi is er mogelijkheid om je
overwinningen te vieren want aansluitend zal er
een karaoke avond zijn. Je kan hier lekker uit je
dak gaan of gewoon toe kijken hoe anderen dat
doen.
Hoop jullie dan allemaal te zien en als je nog
andere mensen weet die graag mee zouden willen
doen dan laat het me even weten.

Handicaptoernooi.
Zondag 4 september werd het nieuwe seizoen
ingeluid met een handicap toernooi. Ondanks de
magere opkomst waren er toch 10 mensen van de
partij om te strijden om de titel. Op basis van de
NTTB punten rating (resultaat competitie) is het
punten verschil verkregen waarmee de game
begon. Er werden twee vijfkampen gespeeld,
waarna er kruiswedstrijden werden gespeeld,
zodat er voor iedere plaats gestreden werd.
Nadat de enkelpartijen voorbij waren en door het
vlotte verloop van het toernooi is er nog een
handicap dubbel vijfkamp aan vast gespeeld. Door
middel van loting zijn de duo's ontstaan en de
handicap doorgerekend voor het duo. Omdat er
maar 1 vijfkamp was, waren er geen kruisfinales.
Na de laatste wedstrijd vond de prijsuitreiking
plaats. Na de prijsuitreiking waren er nog spelers
die elkaar toch nog even uitdaagden voor een
partijtje.
Aansluitend was het nog erg gezellig aan de bar
en natuurlijk mocht het eten ook niet ontbreken.
Een geslaagde dag en volgend jaar gaan we voor
een grotere opkomst.

Resultaat van het enkeltoernooi:
1. Rick
2. Roel
3. Hannah
4. Peter
5. Niek
6. Martijn
7. Dylan
8. Marco
9. Joyce.
10. Sandra.
Resultaat Dubbeltoernooi
1. Hannah/Rick
2. Dylan/Roel
3. Peter/Sandra
4. Joyce/Marco
5. Martijn/Niek

The Back Hands Teamtoernooi
Jeugd.
Dit teamtoernooi werd gespeeld op zondag 11
september bij The Back Hands.
Dylan Klaverveld speelde met Verena Maas in
een team en Hannah de Ruiter met Jaimy Meyer
van The Back Hands.
De teams stonden in een poule van vier. En de
nummers een en twee gingen naar de kruisfinales.
Dylan met Verena wisten knap hun eerste 2
wedstrijden te winnen. Helaas verloren ze hun
laatste poule wedstrijd en werden daardoor 2e in
hun poule.
Hannah met partner wisten alle hun drie de
wedstrijden in de poule te winnen en werden
eerste.
In de kruisfinale moesten de twee teams tegen
elkaar. Het team van Hannah won duidelijk.
Daardoor werden Dylan met Verena 3e.
Hannah met Jaimy verloren helaas de finale, maar
toch een mooie 2e plaats behaald.

Internationaal toernooi Hannah.
Jeugdspeler Hannah de Ruiter (Vice Versa '51,
Oudenbosch) heeft 19 en 20 augustus meegedaan
aan het 38e Flanders Internationaal Tafeltennis
Toernooi Oostende. Ze kwam daar vrijdags uit bij
de Kadetten Jeugd en op zaterdag bij de dames C
en D. Indelingen zijn gedaan op basis van de ELO
ranking. Bij de jeugd Kadetten was Hannah als
15e geplaatst (van de 16) en wist ondanks sterk

spel helaas geen wedstrijd te winnen in haar poule
van 5. Tegen Elodie Bossut (C0) de nr 3 van
Belgie (bij de kadetten) verloor ze nipt met 3-1
door te voorzichtig spel. Tegen Poolse (C0) en
Waalse (C2) waren er winstkansen maar verloor
beide wedstrijden met 3-2. Tegen een sterke
Schotse (D0) had ze met 3-0 geen antwoord.
Zaterdag speelde Hannah (D2) bij zowel de
Dames C als de Dames D. Na een aarzelende start
bij de dames C, tegen een tegenstandster van haar
niveau (D2) wist ze deze wedstrijd uiteindelijk
met 3-1 te winnen. Tweede ronde moest ze tegen
een eredivisiespeelster bij de dames, Ruby
Tangerman (C0) uit Heemstede. Hannah wist
verrassend deze wedstrijd met 3-0 te winnen met
zeer sterk spel. In de kwartfinale strandde Hannah
tegen Liya Bouwens (C2) (Belgische nr 4 van haar
leeftijdsklasse) met 3-2.
Eerste ronde bij de dames D had Hannah een bye ,
tweede ronde winst tegen een Belgische die ze bij
de dames C in de eerste ronde ook had verslagen.
Kwartfinale tegen een zeer geroutineerde Schotse
(D0) met enige moeite 3-2 winst. Halve finale
(D0) en finale (D0) leverde twee keer een
makkelijke 3-0 winst op zodat Hannah haar eerste
internationale toernooi heeft gewonnen.

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.

Competitie najaar 2016
Uitslagen week 1
Jeugd 1
Team 1
Middelburg 9
Witac ’89 1
Tios Terheijden 1
Witac ’89 3
Smash 6

-

12 – 18 september
Westerzicht 1
Sittard 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

9
6
3
4
5

-

1
4
7
6
5

4
5

-

6
5

19 – 24 september

Programma week 2
Het Markiezaat 1
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

₋
-

Jeugd 1
Van Herwaarden 2
ODT-Klaverbladverz. 2
Hotak ’68 4
TCO ’78 2
Hotak ’68 6
Belcrum 15

Standen.
3e divisie -Poule H
Wilvo/ttv Bergeijk
Wijzenbeek/Westa
Vice Versa ’51 1
Sittard 1
Van Herwaarden 2
TTC 1

3e klasse - Poule D
1
1
1
1
1
1

-

9
7
6
4
3
1

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

Tanaka 2
Vice Versa ’51 2
Die Meede 4
ODT_Klaverblad 5
Belcrum 10
Middelburg 9

4e klasse - poule C
1
1
1
1
1
1

₋

7
7
6
4
3
3

7e klasse - Poule B
1 ₋

7
5
5
5
5

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

3

Hotak ’68 6

-

9
6
5
5
4

1
1
1
1
1

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

1
1
1
1
1

Westerzicht 1

1

1

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

₋

6
6
5
5
4
4

0 ₋

9
5
5
0
0

1
1
1
1
1
1

7e klasse - Poule C
1 ₋
1
1
1
1
1

10
10
6
4
0

Smash ’70 3
Vice Versa ’51 6
Smash 6
Belcrum 15
Die Meede 10

0

Tanaka 7

1
1
1
1
0

0

