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Weekendverslag.
Dit weekend was de zesde ronde van de
najaarscompetitie en werden de returns gespeeld
van de eerste wedstrijden.
Jeugd 1 speelde tegen Alexandria ’66 3. Het was
een eenvoudige en vlotte wedstrijd. Alleen Jason
Broos verloor een wedstrijd in 5 games. Louis van
Eekelen en Davy Hu pakten de volle winst. Davy
en Jason wonnen de dubbel.
Ook Jeugd 2 had het gemakkelijk tegen TCO ’78
1. Alleen de laatste wedstrijd werd verloren door
Hannah de Ruiter. Dylan Klaverveld en Verena
Maas kwamen met de volle winst naar huis.
Hannah en Verena wonnen de dubbel.
Team 1 ging op bezoek bij Never Despair 1. Het
was een belangrijke wedstrijd voor de 3e en 4e
plaats. Er werd fel gestreden om de punten. Van
de maximaal 50 te spelen games waren er 47
nodig voor uiteindelijke de beslissing viel; zeven
5-gamers en drie 4-gamers. Na de stand 3-3
dreigde Never Despair er met de winst vandoor te
gaan; ze wonnen 2 wedstrijden. Gelukkig wonnen
Jurgen Wens en Jeroen de Heide de laatste 2
wedstrijden. Jurgen won 3 wedstrijden, Jeroen 2
en Stephans Wens kwam steeds net te kort.
Team 2 speelde tegen ODT-Klaverbladverz. 6. De
helft van de wedstrijden werd in 4 games beslist.
Het ging beter dan de eerste keer. Joyce Mous was
in vorm en won alles. Ivo van Hassel speelde
tegen zijn oude club en won er 2. Rens Dam won
van dezelfde speler als de vorige wedstrijd. Ivo en
Joyce wonnen de dubbel.
Team 3 ontving Tios Terheijden 1. De eerste drie
wedstrijden waren allemaal 5-gamers. Dat
beloofde een lange avond te worden. Het viel mee.
De rest van de wedstrijden werd bijna allemaal in
3 games beslist. Roel van Merode won net als de
vorige keer 3 wedstrijden. Maikel Vissers won er
2 en Niels Mouwen 1. Roel en Maikel wonnen de
dubbel. Team 4 speelde tegen Yerseke 4. De
vorige keer werd met 2-en gespeeld en nipt

verloren. Nu was het team compleet en werd er
dik gewonnen. René Mouwen en Niek Mulders
wonnen beide keren alle wedstrijden en Martijn
van Hoof won er 1. René en Martijn wonnen de
dubbel. Die werd de vorige keer verloren.
Team 5 nam het op tegen Red Star ’58 4. De
wedstrijd ging heel snel; bijna allemaal 3-gamers.
Invaller Cor Dedert bood de meeste tegenstand;
hij won 2 wedstrijden. Els Andries won er 1 en
Meggie Coppens, evenals de vorige keer, helaas
niets. Meggie en Els verloren de dubbel. De
uitslag was hetzelfde als de eerste keer: 7-3 winst
voor Red Star ’58.
Team 6 speelde tegen Witac ’89 2. De vorige keer
werd gelijk gespeeld. Hoe zou het deze keer
aflopen? Cor Dedert speelde in de eerste en laatste
wedstrijd een 5-gamer. Beide verloor hij. Ton
Coenen en Mike Schoonen wonnen beiden ook
maar 1 wedstrijd. Ton en Mike verloren de
dubbel.
Team 7 ontving Witac ’89 3. Vorige keer werd
nipt met 6-4 gewonnen met 3 winstpartijen van
Peter Salnicky die nog steeds op 100% winst staat.
Peter deed deze keer niet mee. Het was een heel
spannende wedstrijd met maar liefst vijf 5-gamers
en drie 4-gamers. Na de 4e wedstrijd was de stand
1-3. Daar moest iets aan gedaan worden. De
mouwen werden opgestroopt en iedereen won zijn
volgende wedstrijd; 4-3 voor. Helaas werden de
volgende 2 wedstrijden weer verloren; 4-5. Nellie
Dekkers won haar laatste wedstrijd vrij
gemakkelijk: 5-5. Nellie en Hanny Tousain
wonnen ieder 2 wedstrijden en Goos Loch 1.
Nellie en Goos verloren de dubbel.

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 karaokeavond 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!

Marianne Wagemakers: 50 jaar lid
Op 21 oktober 2015 was onze trainster en coach
Marianne Wagemakers 50 jaar lid van onze club.
Op maandagavond, 19 oktober werd ze op het
eind van de training in het zonnetje gezet. De
voorzitter sprak haar toe en memoreerde hoe
succesvol ze als speelster was bij de jeugd en
senioren tot op landelijk niveau. Ze mocht naar
toernooien in het buitenland en speelde indertijd
in de damescompetitie ere-divisie.
Al veel jaren geeft ze training. Niet alleen bij Vice
Versa ’51 maar ook op andere plaatsen in het land.
Ook hierbij is ze zeer succesvol. Kijk maar naar
de successen van onze jeugd in de competitie en
bij toernooien.
Marianne, we hopen dat we nog veel jaren van
jouw deskundigheid mogen genieten.
Uiteraard was er voor de jubilaris een mooi
aandenken en een bos bloemen. Zie de foto’s op
de website.

JULIA BEHAALT A-LICENTIE
Een week na de succesvolle NJM reisden de Bjeugdspelers Julia Janssen, Louis van Eekelen,
Jason Broos en Hannah de Ruiter af naar Hoorn
om deel te nemen aan het Jeugd Ranglijst
Toernooi .
Iedereen speelde eerst een vierkamp. De nummers
1+2 in de poule speeldendaarna door in het
Hoofdtoernooi d.m.v. een afvalsysteem, terwijl de
nummers 3 +4 hetzelfde deden in het
Troosttoernooi. Zowel Jason als Louis wisten al
hun partijen te winnen, werden 1e in hun poule en
waren allebei door naar het Hoofdtoernooi. De 2e
ronde hadden beide heren een vrijloting waardoor
ze automatisch weer een ronde verder kwamen.
Louis verloor zijn 4e wedstrijd in 3 games,
waardoor voor hem het toernooi hier eindigde.
Jason had 4 games nodig om weer een stapje
dichter bij de finale te komen maar ook hij verloor
zijn vervolgwedstrijd in 3 games en was zodoende
ook uitgeschakeld.
Julia speelde eveneens een sterke pouleronde en
eindigde als 1e. In het Hoofdtoernooi won ze de ¼
finale na een spannende wedstrijd in 5 games,
terwijl de ½ finale vrij gemakkelijk werd
gewonnen met 3-0. Een finaleplaats dus voor
Julia, die nog nooit een Ranglijsttoernooi had
gewonnen. Bijzonder knap dan ook dat ze de
finale in 3 games wist te winnen en zo haar Alicentie binnenhaalde bij de meisjes Junioren.

Hannah won in haar poule 2 van de 3 wedstrijden,
evenals nog 2 medespeelsters. Er werden dus
games geteld en hierbij kwam Hannah helaas 1
game tekort om door te gaan naar het
Hoofdtoernooi en dus belandde ze in het
Troosttoernooi. Ze deed wat ze moest doen en
wist al haar wedstrijden winnend af te sluiten,
waardoor ze keurig 1e werd.

Voorronde 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.

Heren 1 - Never Despair 1
7x 5 games, 3x 4 games, 5 uur wedstrijd, feest en
zingen een korte omschrijving van afgelopen
zaterdag.
Uiteindelijk 5-5 als uitslag Jurgen won er 3 en
Jeroen 2. Steve verloren 3 partijen en 5 games het
dubbel werd ook in 5 games verloren.
Maar belangrijker aanstaande zaterdag;
Karaoke-Avond. Kom allemaal vanaf 20:00
uur gezellig praten, zingen en dansen!
Er staan nu 30 personen inschreven, er komen
ook wat oud-leden.
Hopelijk volgen er nog meer inschrijvingen.
Dit kun je doen via jurgenwens@hotmail.com
of op de inschrijflijst in de zaal.

Competitie Senioren najaar 2015
Uitslagen week 43
Never Despair 1
team 2
team 3
team 4
team 5
team 6
team 7

₋
-

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

₋
₋
₋
₋

5
3
3
2
7

3 ₋
5 ₋

7
5

5
7
7
8
3

Programma week 44
Team 1
Groene Ster 1
Breda 2
Westerzicht 1
Breda 3
Breda 4
Hotak ’68 7

₋
-

26-31 oktober
Smash 1
team 2
team 3
team 4
team 5
team 6
team 7

Inleveradres: Jos Dekkers.

Standen.
3e divisie -Poule E

3e klasse - Poule D

4e klasse - poule D

Smash 1
Hilversum 2

6 6 -

45
44

Tanaka 1
Middelburg 9

6
6

- 49
- 39

TCO '78 2
Vice Versa ’51 3

5 - 35
6 - 35

Vice Versa ’51 1

6 -

29

Vice Versa ’51 2

6

- 36

TIOS Terheijden 1

6 - 31

Never Despair 1
SVE

6 6 -

25
23

ODT-Klaverblad 6
Groene Ster 1

6

The Back Hands 7
Tanaka 4

6 - 26
6 - 22

14

Smash '70 2

6

- 26
- 24
₋ 8

Pecos 2

6 -

Breda 2

5 ₋ 21

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

5e klasse - Poule D

6 ₋

41
36
34
28
22

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

19

Breda 3

-

46
44
36
30
14

6
6
6
6
6

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

6
6
6
6
6

Hotak 68 7

6

6

10

6e klasse - Poule D
6 ₋
6
6
6
6
6

44
43
27
24
23

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

19

Breda 4

5 ₋
6
6
6
6
5

40
39
31
27
20
13

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 3kampen. Daarna ook afvalsysteem. Het
inschrijfgeld is € 10,00 voor enkel- plus
dubbelspel.
Opgave deze week nog mogelijk.
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.

Het Backhandstoernooi 2016.
Op zondag 10 januari 2016 wordt in de Vijfsprong
in Rucphen het Backhandstoernooi georganiseerd.
Het toernooi begint om 9.00 uur.
Je kan jezelf opgeven voor een enkel en een
dubbelklasse. Beide klassen worden in een
meerkampvorm gespeeld, gevolgd door een
afvalsysteem.
Je mag met iedere speler dubbelen. Je wordt
ingeschreven in de hoogsteklasse.
De inschrijfkosten bedragen 10 euro per persoon.
Inschrijven kan bij Roel van Merode via
seniorentoernooien@vice-versa51.nl.

Jeugdpagina
Het begin van de tweede helft
Programma voor 31 oktober

Uitslagen van 24 oktober
Alexandria '66 3 – Jeugd 1
TCO '78 1
– Jeugd 2

1
1

–
–

9 Jeugd 1
9 Jeugd 2

– The Back Hands 1
– TTC Middelburg 4

Komende zaterdag eindelijk weer een thuiswedstrijd. Zullen bij deze return alle punten thuis
blijven? We wensen jullie in elk geval weer plezierige wedstrijden toe!
Wedstrijdverslagen
Jeugd 1 gunde de tegenstander een puntje.
Jeugd 2 was ook zo vriendelijk voor de tegenstander.
Jeugd 1
In de landelijke C klasse is jeugd 1 verder uitgelopen op naaste concurrent SVE 2. Waar de club
uit Utrecht bleef steken op 5-5 tegen naaste buur Nieuwegein pakte Jeugd 1 een ruime
overwinning van 9-1 tegen Alexandria '66 3 uit Rotterdam.
Ondanks deze ruime uitslag was de tegenstand zeker aanwezig. Elke game moest er scherp
gespeeld worden maar dat deden Jason, Louis en Davey dan ook prima. Enkel Jason verslikte
zich in het blok en plaatspel van Samuel van der Wagt en verloor in 5 games. Louis en Davey
kwamen vandaag niet in de problemen. Ook het dubbelspel van Louis en Davey werd overtuigend
gewonnen. De komende 2 thuiswedstrijden is het doel om de voorsprong vast te houden en als
het even kan verder uit te bouwen. Aankomende zaterdag komt The Back Hands op bezoek.
Jeugd 2
Jeugd 2 speelde in Ossendrecht tegen TCO’78. Dylan Klaverveld, Verena Maas en Hannah de
Ruiter wisten hun 1e drie wedstrijden te winnen. Hierna volgde het dubbel met Verena en Hannah
en ook hier waren de dames te sterk voor de heren van TCO’78.
In de 2e serie wedstrijden kwam ook iedereen tot winst, waardoor de stand al snel 7-0 was. De
laatste 2 wedstrijden werden door Dylan en Verena winnend afgesloten, alleen Hannah verloor
haar laatste wedstrijd. Eindstand 9-1
Jeugd 1 staat nog steeds nummer 1 met nu al 7 punten voorsprong en Jeugd 2 staat nog steeds
op een mooie derde plaats.
En verder nog dit

