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Dit weekend was de 9e en voorlaatste ronde van
de voorjaarscompetitie.
Na 5 uur spelen was de wedstrijd in de Landelijke
B klasse tussen TTC Tegelen en Vice Versa ’51
eindelijk afgelopen. Na vele vijfgamers en zware
viergamers trokken de bezoekers (gelukkig) aan
het langste eind: 4-6. Het was een echte
teamprestatie waarbij iedereen haar of zijn aandeel
had in de overwinning. Julia won er één, Jason
twee en Davey drie. Het dubbel van Jason en
Davey ging verloren.
Afgelopen zaterdag ging Jeugd 2, bestaande uit
Verena Maas, Dylan Klaverveld en Hannah de
Ruiter op bezoek bij The Back Hands uit Sint
Willebrord. Het werd een zinderende zaterdag.
Zowel de 1e als 2e reeks wedstrijden bleef onze
jeugd ongeslagen. Het dubbel met Verena en
Hannah werd wederom gewonnen. De laatste
reeks wedstrijden wonnen Dylan en Verena. Het
lukte Hannah helaas net niet om 0-10 te maken.
Ze verloor in 5 games .
Team 1 ontving Vriendenschaar uit Gouda. De
helft van de wedstrijden werd in 4 games beslist.
In de 4e wedstrijd, de dubbel, nam de tegenstander
een kleine voorsprong. Die bleef tot en met de 10e
wedstrijd. Zou Stephan Wens in de laatste
wedstrijd gelijk kunnen maken? Helaas. Stephan
won niets. Peter van Iwaarden en Jurgen Wens
wonnen ieder 2 wedstrijden. Peter en Stephan
verloren de dubbel.
Team 2 speelde tegen De Pin Pongers 1. Het was
belangrijk om dik te winnen om de 5e plaats te
ontlopen i.v.m. de degradatiewedstrijd. Het begon
niet best. Zowel Rens Dam als Joyce Mous
verloren hun 1e wedstrijd. Toen begon het te
lopen. Alle wedstrijden werden gewonnen,
behalve de laatste. Joyce Mous verloor die in de 5e
game met 12-10. Marco Beckers won 3
wedstrijden, Rens Dam 2 en Joyce Mous 1. Ze
had haar dag niet. Joyce en Marco wonnen de
dubbel.
Team 3 nam het op tegen Smash ’70. Flink
winnen was belangrijk om de 2e plaats te behalen
en een promotiewedstrijd te kunnen spelen. Eén
tegenstandster bleek voor Rick Sijp en Maikel
Vissers te moeilijk. De rest van de wedstrijden
werd gewonnen. Roel van Merode won 3
wedstrijden. Rick en maikel wonnen er ieder 2.
Roel en Rick wonnen de dubbel.
Team 4 speelde tegen BSM 3. In het midden van

de wedstrijd werden er drie 5-gamers gespeeld,
waarvan de tegenstander er 2 won. De derde 5gamer, de dubbel, werd door Niek Mulders en
Martijn van Hoof gewonnen. Niek won 2
wedstrijden, Martijn 1 en René Mouwen helaas
niets.
Team 5 nam het op tegen Belcrum 12, die op de 2e
plaats stond. Het was zaak om niet dik te verliezen
om de kansen op het kampioenschap veilig te
stellen. De eerste helft verliep voorspoedig; van de
5 wedstrijden werden er 4 gewonnen. Toen
werden er 3 wedstrijden op rij verloren. De laatste
2 wedstrijden waren spannend. Rob Kraus en
Peter Salnicky hadden steeds een 5-gamer nodig
om te winnen. Rob won 3 wedstrijden, Peter 2 en
Els Andries helaas niets. Rob en Peter wonnen de
dubbel. In de laatste wedstrijd a.s. weekend is 1
punt nodig om kampioen te worden.
Team 6 speelde tegen De Pin Pongers 3 die op de
1e plaats staan. De punten waren hard nodig om
niet 5e te worden en een degradatiewedstrijd te
moeten spelen. De tegenstanders waren sterk.
Alleen Rens Sitters en Mike Schoonen wonnen
ieder een wedstrijd. Ton Coenen won niets. Hij
verloor met Rens ook de dubbel.
Team 7 nam het dinsdagavond in een verzette
wedstrijd op tegen Tanaka 7. Alleen Hannie
Tousain verloor 2 wedstrijden. Nellie Dekkers en
Goos Loch wonnen alles. Nellie en Goos wonnen
ook de dubbel.
Dit weekend werd ook de wedstrijd tegen The
Back Hands 8 gespeeld. Er werd flink gestreden
gezien de drie 5-gamers en vier 4-gamers. Alleen
Goos Loch won 2 wedstrijden. Nellie Dekkers en
Hannie Tousain wonnen niets. Hannie en Goos
verloren ook de dubbel.

Opgave competitie seizoen
2016-2017.
De competitie is over de helft. We gaan dus al gaan
denken aan het nieuwe competitiejaar 2016-2017.
Om de teamindeling tijdig te kunnen maken willen
we graag weten wie er competitie speelt in het
komende competitiejaar. Je kunt je opgeven via het
opgave formulier dat bij de shot zit. Ook in de zaal
liggen formulieren.
We ontvangen graag van iedereen die nu
competitie speelt een formulier. Ook als je wilt
stoppen graag een formulier inleveren. Er is dan
geen twijfel of iemand nu wel of niet speelt. Ook
van spelers die als reserve op de teamlijst staan
willen we graag weten of ze doorgaan of niet.
Als je nu geen competitie speelt en dit wel wilt gaan
doen, kun je jezelf opgeven via hetzelfde formulier.

Voor de senioren vragen we ook de voorkeur
van de speeldag. Dit om te kijken of we evt
team(s) kunnen vormen welke gelijktijdig met
team 1 op zaterdagmiddag thuis spelen.
Heb je eventuele wensen dan kun je deze op het
formulier aangeven. De technische commissie
probeert, indien mogelijk, hier rekening mee te
houden. We kunnen echter niets garanderen.
Je geeft je nu op voor het gehele competitiejaar. We
hoeven dan in november geen formulieren meer in
te leveren.

De opgaven dienen uiterlijk 23 april
te zijn ingeleverd. Je kunt het
formulier in de brievenbus in de
kantine stoppen.
De datum waarop men kan overleggen met de
Technische Commissie over de teamsamenstelling
maken we nog bekend.

Open Zwijndrechtse
Kampioenschappen senioren 2016.
Op zaterdag 21 mei organsieert ttv Shot'65 de
Open Zwijndrechtse Kampioenschappen voor
senioren 2016. Het toernooi begint om 9.15 uur en
vindt plaats in de Walburghal in Zwijndrecht. Alle
senioren mogen meedoen aan het toernooi en ook
jeugdleden, die uitkomen in de
seniorencompetitie.
De eerste ronde zal gespeeld worden in een
meerkamp en daarna volgt het afvalsysteem.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er
eventueel een dubbeltoernooi gespeeld.
De inschrijfkosten bedragen 8 euro per persoon.
Inschrijven kan bij Roel van Merode
via seniorentoernooien@vice-versa51.nl

Mixed dubbeltoernooi.
Op woensdagavond 4 mei organiseert ttv het
Markiezaat een mixed dubbeltoernooi.
Het toernooi zal beginnen om 20.00 uur en wordt
gespeeld in de speelzaal van het Markiezaat in
Bergen op Zoom. Het toernooi staat open voor
alle senioren met een toernooilicentie, maar ook
voor recreanten en bij voldoende belangstelling
ook voor junioren. Tevens is het mogelijk om in te
schrijven met niet-tafeltennissers, want hier wordt
bij voldoende animo een aparte poule voor
gemaakt. Inschrijven graag met partner i.v.m te
weinig dames (dus een heer en dame samen).
Inschrijfkosten bedragen 4 euro per persoon.
Inschrijven kan bij Roel van Merode
via seniorentoernooien@vice-versa51.nl

Jeugdrating Meerkampen.
Afgelopen zondag deed Dylan Klaverveld mee in
Sint Willebrord aan de finales van de Jeugdrating
Meerkampen .
Dylan had zich hiervoor in maart geplaatst en
speelde een 8-kamp in Klasse B.
De 1e wedstrijd was meteen een moeilijke.
Dylan had de vorige ronde van deze speler
verloren. Het werd echter een heel spannende
partij waarbij Dylan in de 5e game met 12-10 de
stand naar zich toetrok.
De volgende wedstrijd werd eveneens gewonnen
met 3-1. Wedstrijd nummer 3 werd met dezelfde
uitslag verloren.
Hierna volgde er nog 4 wedstrijden. Wedstrijd 4
en 5 werden met 3-0 gewonnen terwijl de 6e ook
winst opleverde (3-1) dankzij tactisch en
geconcentreerd spel.
De laatste wedstrijd werd wederom in het
voordeel van Dylan beslist met 3-1.
Met 6 overwinningen op zak mocht hij zich de
terechte winnaar noemen in zijn klasse van deze
zeer geslaagde dag.

Competitie Senioren voorjaar 2016
Uitslagen week 14
Team 1
De Pin Pongers 1
Smash ’70 2
BSM 3
Belcrum 12
De Pin Pongers 3
The Back Hands 8

-

Programma week 15
Kluis 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
Inleveradres: Jos Dekkers.

11-16 april
Vriendenschaar 2
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Team 7
18-23 april

-

Team 1
TCO ‘78 1
Hotak ’68 4
The Back Hands 5
ODT-Klaverbladverz. 9
TCO ’78 4
vrij

4
3
2
6
4

-

6
7
8
4
6

8
8

-

2
2

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

9
9
9
9
9
9

3e klasse - Poule D
-

62
53
49
39
34
33

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

9 ₋

62
60
48
46
28

Vice Versa ’51 5
ODT-Klverbladverz.9
Smash 5
Belcrum 12
Tanaka 4

26

Breda 3

-

51
47
39
32
11

9
9
9
9
9

7
7
7
8
7

9
9
9
9
9
9

₋

68
47
43
41
36
35

5e klasse - Poule D

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

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

4e klasse - poule B
Hotak ’68 4
Vice Versa ’51 3
Het Markiezaat 4
Scaldina 1
Smash 70 2
Middelburg

₋

69
54
48
39
36
24

9 ₋

58
53
43
40
39

9
9
9
9
9
9

6e klasse - Poule D
9 ₋
9
9
9
9
9

58
49
48
46
43

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

26

ODT-Klaverblad 10

9
9
9
9
9

37

Jeugdpagina
competitieweek 9
Uitslagen van 09 april 2016
TTC 1
- Jeugd 1
The Backhands 1 – Jeugd 2

Programma voor 23 april 2016
4-6
1-9

Jeugd 1 – Megacles 2
Jeugd 2 – ODT Klaverblad Verz. 2

Afgelopen weekend werden de laatste uitwedstrijden van de voorjaarscompetitie 2016 gespeeld.
Jeugd 1 speelde in het Limburgse Tegelen terwijl Jeugd 2 dit keer een wedstrijd in Sint Willebrord
mocht spelen.
Jeugd 1 maakte er een lange wedstrijd van. Na 5 uur ging Vice Versa’51 met de winst op zak weer
huiswaarts. Volgende week de ontknoping. Koploper Megacles komt op bezoek in Oudenbosch. Het
onderlinge verschil is 1 punt maar er is nog een kaper op de kust namelijk het Haagse HTTV-070 die
op gelijke hoogte staat als Jeugd 1.
Jeugd 2 was flink op dreef en behaalde maar liefst 9 punten waardoor we de 2 e plaats weer hebben
heroverd. Volgende week komt de nummer 3 ODT op bezoek dus het belooft weer een spannend
weekendje tafeltennis te worden.
Succes iedereen alvast !!

Wedstrijdverslagen
JEUGD 1
Na 5 uur spelen was de wedstrijd in de Landelijke B klasse tussen TTC Tegelen en Vice Versa ’51 eindelijk
afgelopen. Na vele vijfgamers en zware viergamers trokken de bezoekers (gelukkig) aan het langste eind: 46. Immers elk punt is belangrijk in de strijd om het kampioenschap, waarbij concurrenten Megacles en
HTTV-070 gelijk speelden. Het was een echte teamprestatie waarbij iedereen haar of zijn aandeel had in de
overwinning. Julia won er één, Jason twee en Davey drie. Het dubbel van Jason en Davey ging verloren. De
wedstrijd tegen hekkensluiter TTC was een zware: de thuisspelers speelden vrijuit en de bezoekers niet
altijd. Volgende week volgt de ontknoping met een thuiswedstrijd tegen koploper Megacles. Op papier heeft
naaste nummer 2 HTTV-070 de beste uitgangspositie met een wedstrijd tegen Westa, maar de spelers zijn
zeer in elkaar gewaagd in deze poule die wie weet. Supporters zijn welkom voor de laatste wedstrijd van het
seizoen.
JEUGD 2
De laatste uitwedstrijd dit seizoen was tegen The Backhands uit Sint Willebrord.
Verena Maas, Dylan Klaverveld en Hannah de Ruiter kwamen gelijk goed uit de startblokken.
Ze wonnen alle drie hun wedstrijden. Dylan in vijven en Verena en Hannah in drieën.
Het dubbelspel werd gespeeld door Verena en Hannah en ook deze wisten de dames te winnen in 4 games.
De tweede reeks wedstrijden werden eveneens overwinningen door Vice Versa’51 geboekt.
Dylan wist in vijven langs zijn tegenstandster te komen, Verena won eveneens in vijf games en Hannah wist
in drieën te winnen.
In de laatste serie wedstrijden won ook Verena haar derde wedstrijd in vieren, won Dylan eveneens in vieren
en moest Hannah het hoofd in de vijfde game buigen voor haar tegenstander waardoor er toch nog een hele
mooie 1-9 overwinning op het scorebord stond.
Volgende week de laatste (thuis)wedstrijd van deze voorjaarscompetitie.
ODT Klaverblad Verzekeringen komt dan bij ons op bezoek.

