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Dit weekend was de vijfde ronde van de
najaarscompetitie. Alle teams speelden thuis met
wisselend resultaat.
Jeugd 1 speelde tegen ttvn Nieuwegein. Het werd
een ruime overwinning na een lange wedstrijd.
Davy Hu won alles. Julia Janssen en Jason Broos
wonnen ieder 2 wedstrijden. Jason en Davy
wonnen de dubbel. Jeugd 1 staat nu op de helft
van de competitie bovenaan.
Jeugd 2 ontving ODT-Klaverbladverz. 3, de
koploper. Het was een spannende en lange
wedstrijd met allemaal 4- en 5 gamers. Het ging
op en neer. De tegenstander nam een voorsprong
en wij kwamen meteen weer gelijk. Na 8
wedstrijden was de stand 4-4. Verena Maas en
Hannah de Ruiter moesten ieder nog hun laatste
wedstrijd spelen. Beiden wonnen de eerste twee
games. Beiden verloren ook hun laatste 3 games.
Hannah en Verena wonnen de dubbel.
Team 1 ontving Pecos 2 uit Oegstgeest. Ook deze
wedstrijd moest, net als vorige week, gewonnen
worden om degradatie te ontlopen. Peter van
Iwaarden begon met een 5-gamer. Hij kwam in de
5e game met 10-3 voor. Toch verloor hij nog met
10-12. Daarna verloor Jeroen de Heide nog een
wedstrijd in 5 games. De rest werd vlot gewonnen.
Ook de dubbel van Jeroen en Peter. Jurgen Wens
won alles. Team 1 staat nu op de helft van de
competitie op een veilige 3e plaats.
Team 2 speelde tegen Middelburg 9. De start was
geweldig; er werden 5 wedstrijden op rij vrij
gemakkelijk gewonnen. Toen kwam de klad er in
en was de energie voor een groot deel op (of is het
toch de conditie). Van de resterende 5 wedstrijden
werd er maar 1 meer gewonnen. Het had ook
anders kunnen zijn gezien de drie 5-gamers. Joyce
Mous en Marco Beckers wonnen ieder 2
wedstrijden en Rens Dam 1. Joyce en Marco
wonnen de dubbel.
Team 3 ontving TCO ’78 2. In het begin ging het
gelijk op. Na 6 wedstrijden was de stand 3-3.
Toen namen de tegenstanders een eindspurt en
wonnen alle 4 de wedstrijden. Roel van Merode
won er 2, Niels Mouwen 1 en Rick Sijp helaas
geen. Roel en Rick verloren de dubbel
Team 4 speelde tegen TCO ’78 3.Er werd fel om
de punten gestreden gezien de zes 5-gamers.
Winst- en verlieswedstrijden wisselden elkaar af.
Na 6 wedstrijden was het 3-3. Toen nam team 4
een eindsprint; van de laatste 4 wedstrijden
werden er 3 gewonnen. Rick Strijbos en René

Mouwen wonnen ieder 2 wedstrijden en Niek
Mulders 1. Niek en Rick wonnen de dubbel.
Team 5 nam het op tegen TIOS Terheijden 2. De
wedstrijd duurde niet lang. Er waren slechts twee
5- en 4 gamers. Het ging gelijk op. Dan won het
ene team een of een paar wedstrijden, dan weer
het andere team. Na 8 wedstrijden was de stand 44. Team 5 won de laatste 2 wedstrijden. Rob
Kraus won 3 wedstrijden, Els Andries en Meggie
Coppens ieder 1. Rob en Els wonnen de dubbel.
Team 6 speelde tegen The Back Hands 9. De start
was goed. Na 6 wedstrijden was de stand 5-1.
Jammer dat de dubbel in 5 games werd verloren.
In de laatste 4 wedstrijden was de tegenstander 3
keer de winnaar. Ton Coenen was na enkele
dipweken weer goed op dreef; hij won 3
wedstrijden. Cor Dedert won er 2 en jeugdspeler
Mike Schoonen 1. Cor en Ton verloren de dubbel.
Team 7 ontving TCO ’78 4. De tegenstander had
nog maar twee wedstrijden gespeeld maar die wel
dik gewonnen. Kon team 7 de koppositie
handhaven door een goede score in deze
wedstrijd? Helaas. Er werd wel flink tegenstand
geboden door wel vier 5-gamers en drie 4-gamers.
Maar deze gingen alle verloren. Ook de dubbel
van Nellie Dekkers en Goos Loch ging in 4 games
met 11-13 verloren. Alleen Nellie won 1
wedstrijd.

Karaoke-Avond
Zaterdag, 31 oktober kun je laten horen wie de
nieuwe Andre Hazes is of de nieuwe Justin
Bieber!
Vanaf 20.00 uur zal Karaoke-DJ Anton van de
Lindeloof zijn 3000 nummers voor jullie ten
gehore brengen. Kom allemaal gezellig een plaatje
meezingen. Het is al een aantal jaren geleden dat
we een super geslaagde karaoke-avond hadden,
deze willen we overtreffen. Deze avond is zowel
voor jong als oud. Jeugdleden kunnen vaker nog
veel beter zingen.
Schrijf je in op de inschrijflijst in de zaal of mail
even naar jurgenwens@hotmail.com.
Programma zaterdag 31 oktober:
11.00 uur:
Jeugd 1 vs Backhands 4
Jeugd 2 vs Middelburg 4
15.00 uur:
Heren 1 vs Smash Monster 1
20.00 uur:
Karaoke-Avond

Hopelijk tot op deze fantastische avond!

Heren 1 - Pecos 2
De 3de thuiswedstrijd van dit seizoen en de 3de
thuisoverwinning van dit seizoen.

Peerke begon vandaag en kwam 2-0 achter. Na
een hoogstaande 3e ,4e en 5e game kwam Peerke
goed terug. In de 5e game 10-2 voor en wat er
toen gebeurde, weet niemand! Peer verloor alsnog
met 12-10.
Deze achterstand werd snel weggepoetst. 3-1
voorsprong; Jeroen, Jurgen en het dubbel werden
gewonnen.
Jeroen kwam in de volgende wedstrijd ook weer
op voorsprong tegen dezelfde Bram waar Peerke
ook van verloor. 2-1 voor en 9-7 voor kon Jeroen
het ook niet afmaken. 3-2 voor. De 5 volgende
wedstrijden werden vrij eenvoudig gewonnen. Een
mooie 8-2 overwinning. We staan nu na 5
wedstrijden mooi 3de.
Onze volgende thuiswedstrijd is zaterdag 31
oktober. Op deze avond hebben we ook karaoke.
We hebben tot nu toe 25 aanmeldingen. Kom
gezellig een liedje zingen of kijken hoe er
gezongen wordt!
Tot de 31ste!

ZuidWest Kampioenschappen.
Op zondag, 15 november worden vanaf 9.30 u.
de ZuidWest kampioenschappen voor senioren
en junioren met een seniorenlicentie gespeeld
in sportcomplex T-kwadraat, Olympiaplein
382 in Tilburg. Je kunt je inschrijven voor
enkel- en dubbel-spel. Bij enkelspel wordt
begonnen in meerkampen. Daarna afvalsysteem. Bij dubbelspel
wordt begonnen in 3-kampen. Daarna ook
afvalsysteem. Het inschrijfgeld is € 10,00 voor
enkel- plus dubbelspel.
Je kunt je opgeven bij Roel van Merode.

Batswingers teamtoernooi.
Op zondag 13 december wordt het Batswingers
teamtoernooi gehouden. Het toernooi vindt plaats
in Gilze en begint om 9.00 uur. Het toernooi is
bedoeld voor teams van 2 personen. De eerste
ronde wordt gespeeld in een poule van 3 of 4
teams. Per wedstrijd worden er 4 enkelwedstrijden
en een dubbel gespeeld.
Na de poule is er afvalsysteem en wordt gespeeld
tot de beslissing is gevallen.
Je mag met iedereen samen spelen, want je wordt
ingedeeld bij de hoogste speelsterkte.
Inschrijfkosten bedragen €9,00 per persoon.
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 november of het
toernooi moet eerder volgeboekt zijn.
Inschrijven bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl.

Voorronde Ned.
Jeugdmeerkampen.
Op zondag 11 oktober reisde bijna de
voltallige jeugd van Vice Versa’51 af naar
diverse plaatsen in de regio om deel te nemen
aan de voorrondes van deNJM.
Jason Broos en Dylan Klaverveld speelden
samen in Middelburg een 8 kamp bij de
jongens Kadetten. Ze speelden in dezelfde
poule. De 1e wedstrijd moesten ze tegen
elkaar spelen, waarbij Jason aan het langste
eind trok. Jason bleek voor al zijn
tegenstanders te sterk waardoor hij een mooie
1e plaats behaalde. Dylan verloor helaas al
zijn wedstrijden. Hij boekte toch nog
enkele gamewinsten en maakte het zijn
tegenstanders soms behoorlijk moeilijk. Hij
werd uiteindelijk 8e.
Louis van Eekelen ging naar Den Bosch en
kwam uit in een 8 kamp bij de jongens
Kadetten.
Ook hij won, evenals Jason, al zijn7
wedstrijden. Hij verloor slechts 3 games en
eindigde keurig op de 1e plaats.
Jason en Louis spelen op 1 november a.s. de
finaleronde NJM ZuidWest en hopen zich te

plaatsen voor de ¼ finales Landelijke Jeugd
Meerkampen te Almere.
De finaleronde wordt gehouden in onze eigen
tafeltennishal op Sportpark Albano in
Oudenbosch.
Julia Janssen en Verena Maas speelden in Sint
Willebrord hun wedstrijden bij de meisjes
Junioren. Doordat er in totaal 4 afmeldingen
waren, werd er i.p.v. 2 zeskampen, 1 achtkamp
gespeeld, zodat ook Julia en Verena tegenover
elkaar kwamen te staan. Julia ging er met de
winst vandoor en ook zij wist al haar
vervolgwedstrijden te winnen. Verena kwam 2
x tot winst, speelde een
aantal spannende wedstrijden en eindigde
uiteindelijk op de 6e plaats. Julia is door naar
de landelijke ¼ finale in Almere.
Als laatste speelde Hannah de Ruiter bij de
meisjes Pupillen in Breda in een 7 kamp. En
alsof drie 1e plaatsen nog niet voldoende zijn,
deed ook zij er nog een schepje bovenop door
ook haar wedstrijden allemaal winnend af te
sluiten met slechts 2 games verlies en als 1e te
eindigen.
Ook Hannah is door naar de landelijke ¼
finale in Almere.

Competitie Senioren najaar 2015
Uitslagen week 41
team 1
team 2
team 3
team 4
team 5
team 6
team 7

₋
-

5-10 oktober
Pecos 2
Middelburg 9
TCO ’78 2
TCO ’78 3
TIOS Terheijden 2
The Back Hands 9
TCO ’78 4

₋
-

19-25 oktober
Team 1
ODT-Klaverbladverz. 6
TIOS Terheijden 1
Yerseke 4
Red Star ’58 4
Witac ’89 2
Witac ’89 3

Programma week 43
Never Despair 1
team 2
team 3
team 4
team 5
team 6
team 7

₋
₋
₋
₋

2
4
7
4
4

6 ₋
1 ₋

4
9

8
6
3
6
6

Inleveradres Senioren
Jos Dekkers
Romelaan 37,
4731 EG Oudenbosch
Tel. 0165-317791
e-mail: dekkersjjcp@hetnet.nl

Standen.
3e divisie -Poule E
Hilversum 2
Smash 1
Vice Versa ’51 1
Never Despair 1
SVE
Pecos 2

3e klasse - Poule D
5 5
5
5
5
5

40
39
24
20
16

Tanaka 1
Vice Versa ’51 2
Middelburg 9
Groene Ster 1
ODT-Klaverblad 6

5

11

Smash '70 2

5

5e klasse - Poule C
Vice Versa ’51 4
TCO ’78 3
Westerzicht 1
TCS 2
Kerkwerve 4
Yerseke

4 ₋

33
31
29
21
14

ODT-Klaverblad 8
Red Star '58 4
Vice Versa ’51 5
Belcrum 15
TIOS Terheijden 2

12

Breda 3

-

36
31
28
17
9

7e Poule B
4
5
4
4
4

Hotak 68 7

5

5
5
5
5

₋

40
29
27
24
23
7

5e klasse - Poule D

5
5
5
5
4

TCO 78 4
Vice Versa ’51 7
Smash 70 3
Witac 89 3
Tanaka 7

4e klasse - poule D

9

TCO '78 2
TIOS Terheijden 1
Vice Versa ‘51 3
The Back Hands 7
Breda 2
Tanaka 4

5 ₋

35
28
28
22
21

4 ₋

32
28
24
24
20

5
5
5
5
5

16

6e klasse - Poule D
5 ₋
5
5
5
5
5

36
36
24
22
19

Tanaka 5
Vice Versa 51 6
ODT-Klaverblad 10
Witac 89 2
The Back Hands 9

13

Breda 4

5
5
5
4
5

12

Jeugdpagina
Op de helft
Programma voor 24 oktober

Uitslagen van 10 oktober
Jeugd 1 – TTVN Nieuwegein 1
Jeugd 2 – ODT 3

8
4

–
–

2 Alexandria '66 3
6 TCO '78 1

– Jeugd 1
– Jeugd 2

Komende zaterdag (17 oktober) een vrije dag. De week erop een uit-wedstrijd. De eerste returnwedstrijden....Vorige keer wonnen beide teams die met 10 -0. Zou er weer een mooie overwinning
in zitten? We wensen jullie weer veel succes en plezierige wedstrijden toe.
Wedstrijdverslagen
Jeugd 1 houdt het winnen goed vol.
Jeugd 2 moest helaas de winst uit handen geven.
Jeugd 1
Na de 6-4 winst van vorige week, tegen concurrent SVE, kwam deze week TTVN uit Nieuwegein
op bezoek. Jeugd 1 speelde met Julia Janssen, Davey Hu en Jason Broos.
Jason startte met een degelijke overwinning op Tycho van der Linde. Julia redde het net niet
tegen Sharon van Zelderen waarna Davey het team op voorsprong bracht door van Milo van
Wierst te winnen. Het dubbel van Davey en Jason werd in 4 games gewonnen. Julia won
moeizaam van Tycho na een 2-0 achterstond, prima geknokt! Jason kwam erna tekort tegen Milo
en verloor in vier games. Davey pakte zijn tweede winstpartij door in vijf games, na 2-0 voor, van
Sharon te winnen. Een 5-2 tussenstand met uitzicht op meer. En meer werd het zeker, want er
werd geen partij meer verloren waardoor de einduitslag 8-2 werd. Halverwege de competitie staat
het team aan kop met 3 punten voorsprong op nummer 2 SVE. Over 2 weken het vervolg van de
competitie, met een uit wedstrijd tegen Alexandria '66.
Jeugd 2
Vandaag mocht het 2e jeugdteam spelen tegen ODT. ODT stond bovenaan, dus een makkelijke
wedstrijd was niet te verwachten. Het werd een zeer spannende wedstrijd. De teams waren aan
elkaar gewaagd. Geen enkele wedstrijd werd met 3-0 gewonnen.
In het begin kwamen we telkens 1 puntje achter, maar telkens wisten we weer op gelijke hoogte te
komen met ODT. Tot aan 3-3, toen wisten we op voorsprong te komen (4-3). Helaas gingen de
laatste 3 wedstrijden nipt verloren waardoor we met 4-6 verloren.
Zowel Hannah, Verena en Dylan wisten een wedstrijd te winnen. Hannah en Verena wonnen de
dubbel. Door dit resultaat staan we halverwege de competitie op de 3 e plaats.
Jeugd 1 staat nog steeds nummer 1 en Jeugd 2 staat nu op de derde plaats.
De precieze uitslagen en standen kun je ook terugvinden op de competitieoverzichten in de
speelzaal. Ook je persoonlijke gemiddelde staat hier op.
En verder nog dit
Je kunt alle uitslagen nu ook zien op het pas geplaatste tv-scherm in de kantine.

