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Weekendverslag.
Dit weekend is de 5e ronde gespeeld van de
najaarscompetitie 2016.
Zaterdag, 15 oktober moest het jeugdteam van
Vice Versa thuis spelen tegen Tios uit Tilburg die
op de eerste plaats staan en Vice Versa op de
tweede plaats. Deze dag is daarom ook heel
belangrijk. Mike mocht als eerste aan de slag en
wist dat hij zijn best moest doen om te winnen.
Helaas is het niet gegaan zoals hij het wou en
verloor hij met 3-1. Dan is het de beurt aan
Verena om het goed te maken. Na het klaar maken
voor de wedstrijd gaat ze ervoor en weet ze er een
winst uit te halen met 3-1. Het staat nu 1-1 en ze
hopen de score te verhogen en aan Dylan is het de
taak om dat voor elkaar te krijgen. Na 4 sets te
spelen wint Dylan met 3-1. Dan komt de dubbel
eraan en er is van tevoren al besloten dat Dylan en
Mike gaan dubbelen. Het is een zware en
spannende wedstrijd die besloten moet gaan
worden in de 5e set. Mike en Dylan beginnen goed
maar zodra er gewisseld word na 5 punten gaat het
bergafwaarts en verliezen de laatste set. Hiermee
komt de stand op 2-2 en is het erg spannend. Na
het dubbel spel mocht Verena aan de slag, maar
het gaat niet goed met haar. Ze verliest jammer
genoeg met 0-3 waarmee Tios op voorsprong
komen. Mike hoopt het weer gelijk te maken maar
verliest met 3-2 Hierna mocht Dylan weer spelen
en gaat voor zijn 2e winst maar het gaat niet zoals
hij het had gehoopt en verliest met 0-3. Waarmee
Tios nu een voorsprong creëert en de stand op 2-5
zet. Het kan nog gelijk worden en met die
gedachte gaat Verena de wedstrijd in en het wordt
spannend wanneer het 1-1 in sets staat. Maar
daarna verliest ze toch nog met 1-3 en is Verena
klaar voor vandaag. Dylan moet nu zijn laatste
wedstrijd spelen die wat gemakkelijk gaat en wint
met 3-0. De stand staat nu op 3-6 en Mike moet nu

de allerlaatste wedstrijd spelen. Wordt het 3-7 of
wordt het 4-6. Dat Moet Mike nu gaan beslissen.
En wederom wordt het spannend wanneer het 2-2
in sets staat. Mike doet er alles aan om te winnen
maar verliest de laatste set waarmee Tios de stand
om 3-7 zet. Volgende week wordt er niet gespeeld
en hebben ze genoeg tijd om voor te bereiden voor
de volgende wedstrijd.
Bedankt voor je verslag Dylan
Team 1 had een uitwedstrijd naar Tegelen. Er
waren enkele wedstrijden in 4 en 5 games. Peter
van Iwaarden had zijn dag niet of de tegenstanders
hadden zijn aparte spelletje door. Hij won maar 1
wedstrijd. Jurgen Wens en Jeroen de Heide
wonnen er ieder 3. Jurgen en Peter wonnen de
dubbel.
Team 2 nam het op tegen Belcrum 10. Het was
een vlotte wedstrijd met maar twee 5-gamers en
twee 4-gamers. Annemiek Wens was goed in
vorm en won al haar wedstrijden. Rens Dam en
Marco Beckers wonnen ieder 1 wedstrijd.
Annemiek en marco wonnen de dubbel.
Team 3 speelde tegen Groene Ster 1. De
tegenstander ging vlot van start en stond al snel
met 5-1 voor. Ook in de resterende wedstrijden
kon team 3 geen potten breken. Ze wonnen maar 2
wedstrijden meer. Niek Mulders won 2
wedstrijden, Maikel Vissers won er 1 en Niels
Mouwen niets.Niek en Maikel verloren de dubbel.
Team 4 nam het op tegen De Pin Pongers 1.
Alleen Peter Salnicky won zijn 3 wedstrijden,
waarvan de laatste in 5 games. Rick Strijbos en
René hadden een off-day. Ze wonnen niets. Peter
en René verloren de dubbel.
Team 5 speelde tegen The Back Hands 8. Bij de
eerste 2 wedstrijden werden de punten gedeeld.
Toen won team 5 6 wedstrijden op rij. De laatste 2
werden verloren. Cor Dedert was goed in vorm en
won alles. Ton Coenen won 2 wedstrijden en
Goos Loch 1. Ton en Cor wonnen de dubbel.
Team 6 nam het op tegen Die Meede 10. Het was
een spannende wedstrijd met vier 5-gamers en
twee 4-gamers. Natascha Rops was goed in vorm.
Ze won alles, waarvan twee wedstrijden in 5
games. Sandra Hamelink en Hannie Tousain
wonnen ieder 1 wedstrijd. Hannnie verloor 2
wedstrijden in de 5e game. Natascha en Sandra
wonnen de dubbel.

Bardiensten.
Beste competitie spelers,
In verband met een verzette wedstrijd, is er een
kleine wijziging ( zie de !!) aangebracht in het
bardienst schema.
Het schema ziet er nu als volgt uit:
28 okt:
TEAM 3 (!!)
25 nov:
TEAM 5
2 dec:
TEAM 2 (!!)
Met vriendelijke groet,
De Barcommissie.

B jeugdranglijsttoernooi Hoorn
Emmy Suijkerbuijk speelde voor het eerst voor
Vice-Versa'51 en ook voor het eerst bij de meisjes
junioren.
Haar eerste wedstrijd in haar poule van vier ,
bleek achteraf de belangrijkste voor plek 2. Helaas
verloor Emmy deze nipt in vijven met
winstkansen. In haar 2e wedstrijd tegen de
nummer een geplaatst van het toernooi, deed
Emmy het niet slecht maar verloor. Haar 3e
wedstrijd wist Emmy overtuigend te winnen van
Bo Dentz van TIOS'51 met 3-0. Een 3e plaats en
naar het troosttoernooi.
Hierin kwam ze in de halve finale en verloor deze
ook nipt in vijven.

Team 1.
Beste leden,
Nog 6 wedstrijden te gaan en we staan bovenaan!
De meeste van jullie weten het al maar Heren 1
speelt zijn laatste seizoen voor Vice-Versa! Na
vele mooie jaren gaan Jeroen, Jurgen en Peter
ergens anders spelen.
We gaan nog vol voor het kampioenschap en dit
doen we graag samen met jullie steun!
De bierproeverij was een groot succes en ook
tijdens onze vorige thuiswedstrijd tegen Westa
was het erg gezellig druk!
We hebben nu nog 2 thuiswedstrijden, zaterdag 12
november en zaterdag 3 december.
We gaan niet zomaar afscheid nemen;
Zaterdag 12 november:
- 15:00 uur
Heren 1 - Bergeijk 1
Heren 2 - Middelburg 9
- 20:00 uur. Pokeravond
(Opgeven via jurgenwens@hotmail.com)
Zaterdag 3 december (afscheidswedstrijd)
- 15:00 uur Heren 1 - TTC Tegelen 1
- 19:00 uur. Borrelen en Eten
- 20:00 uur Karaoke Avond

Zuidwest kampioenschappen
Op zondag 20 november vinden in het T-kwadraat
in Tilburg de Zuidwest kampioenschappen voor
senioren plaats. Het toernooi start om 10:00 uur en
de finales zullen rond 18:00 uur plaatsvinden. Het
toernooi is voor alle senioren van de afdeling en
voor junioren met een seniorenlicentie.
Inschrijven is voor de enkelklasse en voor de
dubbelklasse. Heb je geen dubbelpartner, dan zal
deze toegewezen worden. De eerste rondes zullen
in meerkampvorm gehouden worden en hierna
volgt het afvalsysteem. Inschrijfkosten bedragen
10 euro per persoon. Inschrijven kan bij Roel van
Merode via seniorentoernooien@vice-versa51.nl
of via roeliovm77@gmail.com. Inschrijven kan
tot uiterlijk 25 oktober.

Backhandstoernooi 2017.
Op zondag 8 januari 2017 wordt het jaarlijkse
backhandstoernooi voor senioren georganiseerd.
Dit toernooi vindt plaats in de Vijfsprong in
Rucphen. De aanvang van het toernooi is om 9:00
uur en de finales zullen rond 17:30 uur gespeeld
worden. Je kan jezelf opgeven voor de enkel- en
dubbelklasse (alleen opgeven voor de
dubbelklasse gaat niet). De eerste rondes zullen
gespeeld worden in meerkampvorm en hierna
volgt het afvalsysteem. Inschrijfkosten bedragen
10 euro per persoon. Inschrijven kan tot 22
december of het toernooi moet eerder volgeboekt
zijn. Dit kan je doen bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl of via
roeliovm77@gmail.com.

Het Rabobank-Batswingers
teamtoernooi.
Op zondag 18 december wordt in sporthal Achter
de Tuintjes in Gilze het Rabobank-Batswingers
teamtoernooi georganiseerd.
Er wordt gespeeld in teams van 2 personen. De
wedstrijden bestaan uit 4 enkelspelen en een
dubbelspel. In de 1e ronde wordt er gespeeld in
poules van 3 of 4 teams. Hierna volgt er een
afvalsysteem.
Deelname staat open voor alle spelers van de
NTTB en regionale bonden. Spelers van
verschillende speelsterkte mogen ook samen
spelen. Je wordt dan ingedeeld in de hoogste
licentieklasse.
De inschrijfkosten voor senioren bedragen 10 euro
pp. Inschrijven kan tot 15 november of het
toernooi moet eerder zijn volgeboekt.

Inschrijven kan bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl of via
roeliovm77@gmail.com.

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.

Competitie najaar 2016
Uitslagen week 4
Jeugd 1
TTC 1
Belcrum 10
Groene Ster 1
De Pin Pongers 1
The Back Hands 8
Die Meede 10

-

Programma week 6
Sittard 1
Team 2 op 12 november
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6
Westerzicht 1

17-22 oktober
Tios ’51 3
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

3
2
4
7
7

-

7
8
6
3
3

3
4

-

7
6

24-29 okt.
₋
-

Team 1
Middelburg 9
Witac ’89 1
Tios Terheijden 1
Witac ’89 3
Smash 6
Jeugd 1

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

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

-

34
33
29
25
17
12

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

Westerzicht 1

5
5
5
5
5
5

₋

30
29
26
25
23
17

7e klasse - Poule B
4 ₋

41
24
23
20
18

Vice Versa ’51 5
The Back Hands 8
Kapelle 4
Witac ’89 3
Hotak ’68 6

14

Yerseke 6

-

32
28
25
24
22

5
5
5
4
5

Junioren J2
Tios ‘15
Tanaka 3
Vice Versa ’51 1
Hotak ’68 1
Het Markiezaat 1

ODT-Klaverblad 5
Vice Versa ’51 2
Die Meede 4
Belcrum 10
Tanaka 2
Middelburg 9

4e klasse - poule C

5
5
5
5
5
5

19

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

₋

34
32
25
21
21
17

5 ₋

42
33
24
23
20

5
5
5
5
5
5

7e klasse - Poule C
5 ₋
5
5
5
5
5

36
36
34
29
14

Smash ’70 3
Tanaka 7
Die Meede 10
Vice Versa ’51 6
Smash 6

1

Belcrum 15

5
5
5
5
5

8

