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Verjaardagen in juni.
9 juni
10 juni
16 juni
17 juni
18 juni
23 juni

Martijn van Hoof
Corrie Luijkx
Natasja Rops-Hittmeyer
Jacco Schoone
Cees van Nuenen
Mike Schoonen

Nederlandse Jeugd
Kampioenschappen
Zaterdag tijdens de Nederlandse Jeugd
Kampioenschappen voor B licenties in Nijmegen,
namen Louis van Eekelen en Jason Broos deel.
Louis speelde 4 wedstrijden in een vijfkamp. Hij
wist met goed en geconcentreerd spel al zijn
wedstrijden in zijn poule te winnen en ging door
naar het hoofdtoernooi. Jason had een mindere
start. Na zijn eerste wedstrijd nipt in vijf games
verloren te hebben, gingen de tweede en derde
poule wedstrijd ook jammerlijk verloren,
waardoor hij verder mocht spelen in het
troosttoernooi. Louis had eerst een bye, won erna
de 1/8 finale met prima spel in 3 games, maar was
niet opgewassen tegen Julian Plette in de
kwartfinale wedstrijd. Jason begon in het
troosttoernooi steeds beter te spelen en won
wedstrijd na wedstrijd. Hij kwam tot in de finale
en won, net als zijn vorige wedstrijden, met 3-0.
Na een teleurstellend begin toch nog een goed
einde.
Afgelopen zondag schitterde de jeugdtop van
Nederland weer tijdens het NJK-A eveneens in
Nijmegen. Hierbij waren ook Julia Janssen en
Hannah de Ruiter aanwezig.
Zowel Julia (junior) als Hannah (pupil) begonnen
het toernooi met een verliespartij van 0-3. Hannah
nam het hierbij op tegen de nummer 2 van de
pupillen Emma van de Zanden maar werd
absoluut niet weggeslagen. De 2e wedstrijd werd
door Julia ook verloren met 0-3 terwijl Hannah het
opnam tegen een B-speelster die de vorige dag 3e
was geworden en vandaag ook mee mocht spelen.
Hannah won deze wedstrijd met 3-2. De laatste
wedstrijd van Julia was een bijzondere. Met 3-1

versloeg Julia de nummer 4 van de meisjes
Junioren Felicia Faas terwijl Hannah haar 2e
verliespartij moest incasseren. 0-3. Helaas
plaatsten de beide dames zich niet voor de
vervolgrondes. Julia eindigde als 4e in haar poule
en Hannah werd 3e in haar poule.
’s-Middags werd er nog gedubbeld: Julia en haar
dubbelpartner Anne van Geel verloren deze
dubbel met 0-3 en waren hierdoor uitgeschakeld.
Hannah speelde met dubbelpartner Celine de Jong
een goede wedstrijd en beide dames wonnen met
3-0. Hiermee bereikten ze de ½ finale.
Ze moesten het opnemen tegen de nummers 1 + 2
geplaatste Emine Ernst en Emma van de Zanden
en verloren dan ook kansloos met 0-3 maar
eindigden toch op een mooie 3e plaats.
Het niveau lag hoog. Julia en Hannah kunnen
echter terugkijken op een geslaagd toernooi.
Voor Julia een mooie afsluiter als jeugdspeelster.

Nieuwe bardienstregeling Senioren.
Beste competitiespelers,
Een competitieavond gaat gepaard met een hoop
sportiviteit en gezelligheid. Hier zitten ook
“huishoudelijke” taken aan verbonden, zoals de
zaal klaarzetten en opruimen.
Ook de bardienst is zo’n taak die vervuld moet
worden. Jullie weten allemaal dat hier al jaren
geen tot zeer weinig vrijwilligers voor gevonden
kunnen worden.
Om toch deze gezamenlijke verantwoordelijkheid
ook daadwerkelijk samen te dragen,
heeft de BC in overleg met het bestuur besloten
om het op een andere manier op te lossen.
Hiervoor hebben wij de hulp van alle competitie
spelende senioren teams nodig.
Met ingang van de volgende competitie wordt elk
team maximaal 1x per seizoen verantwoordelijk
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, help
elkaar tijdens de competitie wedstrijden ook al is
er een team verantwoordelijk voor de bar.
De indeling van de bardiensten zal zo snel
mogelijk ingedeeld worden nadat de competitie
indeling bekend is gemaakt.
Voor de zaterdag competite van team 1 kunnen we
nog altijd vrijwilligers gebruiken die graag een
middagje bardienst zouden willen draaien. Op
zaterdag ochtend speelt de jeugd. De ouders van
de jeugdleden hebben de afgelopen seizoenen al
om toerbeurt bardienst gedraaid en wij zijn hen
heel dankbaar dat ze dit op zich nemen. Petje af
voor hun inzet!
Voor eventuele vragen kun je altijd terecht bij
Joyce en Danny
Wij rekenen op ieders medewerking!
Met vriendelijke groetjes,
De BC

Teamtoernooi ttv the Backhands.
I.v.m. het 50-jarig bestaan van ttv the Backhands
wordt er op zaterdag 10 september in de eigen
speelzaal een teamtoernooi voor senioren
georganiseerd. Een team bestaat uit 2 spelers,
waarbij de nummers 1 tegen elkaar spelen en de
nummers 2 tegen elkaar. Verder is er ook een
dubbelpartij. De eerste ronde zal in een poule van
4 teams gespeeld worden, waarbij de nummers 1
en 2 doorgaan naar het afvalsysteem. Inschrijven
kan tot 4 september of zoveel eerder als het
toernooi volgeboekt is. Er kunnen maximaal 24
teams deelnemen. Inschrijfkosten bedragen 8 euro
per team ( bij betaling aan de deur is het 10 euro).
Inschrijven kan bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl. Na afloop is
er ook nog de mogelijkheid om deel te nemen aan
een barbecue. De kosten hiervoor zijn 7,50 euro
per persoon.

Internationaal Youth Cup.
Afgelopen Pinksterweekend speelde Hannah de
Ruiter van Vice Versa’51 haar 1e , 3 dagen
durende, internationale toernooi in Hasselt,
België. Ze was samen met Julia Cao van TIOS’51
uit Tilburg ingedeeld bij de meisjes pupillen Elite,
wat inhield dat er op een behoorlijk hoog niveau
werd gespeeld.
In de ochtenden werden er teamwedstrijden
gespeeld. Zaterdag speelden Hannah en Julia
tegen West Vlaanderen 2.Hannah won haar 1e
wedstrijd met 3-0, terwijl teamgenote Julia een 13 verlies moest incasseren, maar zij herstelde zich
snel door de volgende partij met 3-2 te winnen.
Hannah verloor vervolgens haar laatste wedstrijd
met 0-3. Gelijkspel: 2-2.
De 2e tegenstander was het Duitse
Erdmannhausen. Deze wedstrijd verliep een stuk
gemak-kelijker. Hannah won beide partijen met 31- en 3-0 terwijl Julia pas in de laatste wedstrijd
nipt met 2-3 verloor en met de stand 3-1 gingen
we de laatste wedstrijd in tegen Namen 1.
Deze tegenstandsters waren van een heel ander
kaliber dan onze Nederlandse meiden en het lukte
Hannah niet om tegen deze 2 dames tot winst te
komen (0-3, 1-3). Julia pakte 1 punt (3-0) terwijl
de andere partij werd verloren met 0-3.
Zondagochtend vonden de vervolgrondes plaats
(plaats 1 t/m 9). Er werden 2 wedstrijden gespeeld
tegen Braunschweig uit Duitsland en Namen 2 Er
werd gewonnen met 3-1 van Duitsland terwijl
tegen de dames van Namen 2 gelijk werd
gespeeld.
Maandag werden de eindrondes gespeeld. Hannah
en Julia verloren helaas hun wedstrijd met 0-4 en
bereikten uiteindelijk de 6e plaats. Een bijzonder
mooie prestatie aangezien er 16 teams waren.
Op zaterdag- en zondagmiddag werden er ook nog
single wedstrijden gespeeld, zaterdag in een best
of three systeem. Hannah speelde 4 wedstrijden en
won er 1 terwijl Julia er 2 won en 2 verloor.
Zondagmiddag waren de vervolgrondes volgens
een knock-out systeem, best of five.
Terwijl Hannah na een spannende 5 gamer het
hoofd moest buigen voor haar tegenstandster uit
West Vlaanderen wist Julia zich op te werken naar
de ¼ finale. Ze strandde hier na een hele
spannende wedstrijd met 2-3 tegen
Erdmannhausen.
Het was een sportief maar vermoeiend toernooi.
Hannah heeft zich goed staande weten te houden
tussen het buitenlandse “geweld”.
Dit smaakt zeker naar meer. Komend weekend
staan de ZuidWest Kampioenschappen in Gilze op
het programma, waaraan Verena Maas, Dylan

Klaverveld, Julia Janssen en Hannah de Ruiter aan
meedoen.

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.

Teamsamenstelling najaarscompetitie 2016.
Jeugd.
Jeugd 1 (2e klasse)
Verena Maas
Dylan Klaverveld
Mike Schoonen

Senioren
Team 1 (3e divisie)
Stephan Wens©
Jurgen Wens
Jeroen de Heide
Peter van Iwaarden

Team 2 (3e klasse)
Joyce Mous©
Annemiek Wens
Rens Dam
Marco Beckers
Jacco Schoone
Ivo van Hassel (reserve)

Team 3 (4e klasse)
Rick Sijp
Roel van Merode©
Niels Mouwen
Maikel Vissers
Niek Mulders
Edwin van de Kasteele (reserve)

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

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

Team 6 (7e klasse)
Nellie Dekkers©
Hanny Tousain
Natasja Rops
Sandra Hamelink
Adri Brans

Op dinsdag, 24 mei om 20.00 u. is er gelegenheid om vragen te
stellen over de teamsamenstelling of op- en aanmerkingen te
maken met de Technische Commissie.

