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Dit weekend is de 7e ronde gespeeld van de
najaarscompetitie 2016. Jeugd 1 had een
thuiswedstrijd. De seniorenteams speelden
allemaal uit.
Jeugd 1 ontving Het Markiezaat 1. Het was een
redelijk gemakkelijke wedstrijd. Dylan Klaverveld
toonde weer zijn goede vorm van de laatste
weken. Hij won alles in 3 games. Verena Maas en
Mike Schoonen wonnen ieder 2 wedstrijden. Ze
verloren ieder 1 wedstrijd in 5 games, waarvan
Mike een met 10-12. Verena en Dylan wonnen de
dubbel.
Team 1 speelde tegen Van Herwaarden 2. Het was
een spannende wedstrijd met vier 5-gamers. Team
1 nam steeds een voorsprong van 1 punt, maar de
tegenstander kwam steeds gelijk. De laatste
wedstrijd moest de beslissing brengen: een kleine
winst of gelijk. Peter van Iwaarden verloor echter.
Jurgen Wens en Peter wonnen ieder 2 wedstrijden
en Stephan Wens won er 1. Jurgen en Peter
wonnen de dubbel.
Team 3 had een spannende wedstrijd tegen Hotak
’68 4; er waren maar liefst zes 4-gamers en drie
5-gamers met vaak hoge gamestanden. Het ging
gelijk op. Na 4 westrijden was het 2-2. Na 8
wedstrijden was de stand 4-4. Niels Mouwen en
Rick Sijp wonnen hun laatste wedstrijd; dus nog
een kleine winst. Niels won 1 wedstrijd. Rick en
Maikel Vissers ieder 2. Rick en Maikel wonnen de
dubbel.
Team 4 speelde een spannende wedstrijd tegen
TCO ’78 2 met vijf 5-gamers. Het ging gelijk op.
Na 8 wedstrijden was de stand 4-4. Het kwam aan
op de laatste 2 wedstrijden. Ieder team won er 1,
dus een gelijkspel. Martijn van Hoof en René
Mouwen wonnen ieders 1 wedstrijd. De ster van
de avond was Rob Kraus; hij won er 3. Martijn
van Hoof en Rob Kraus verloren de dubbel in 5
games met 12-10.
Team 5 had een gemakkelijke wedstrijd tegen
Hotak ’68 6. Bijna alles werd in 3 games beslist.
Cor Dedert won alles. Ton Coenen en Goos Loch
wonnen 2 wedstrijden. Ze verloren beiden van
dezelfde tegenstander. Goos en Cor wonnen de
dubbel.
Team 6 speelde een spannende wedstrijd tegen
Belcrum 15. In het begin werden er 2 en op het
eind zelfs vier 5-gamers gespeeld. Die werden
allemaal op 1 na gewonnen door Belcrum.

Hanny Tousain verloor de laatste wedstrijd in 5
games met 14-12, dus net geen gelijkspel. Natasja
Rop won 2 wedstrijden, Hanny 1 en Sandra
Hamelink geen. Sandra en Hanny wonnen de
dubbel.

in het komende voorjaar. Je kunt je opgeven via
het opgave formulier welke in de zaal liggen.
De spelers die nu competitie spelen hoeven geen
formulier in te leveren omdat iedereen zich heeft
aangemeld voor het gehele competitiejaar.

Afdeling finales voorronden NJM

De opgaven dienen uiterlijk 3 december te zijn
ingeleverd. Je kunt het formulier in de brievenbus
in de kantine stoppen of mailen naar tc@viceversa51.nl.

Vice-Versa'51 had 3 deelnemers voor de NJM,
Emmy Suijkerbuijk, Verena Maas en Hannah de
Ruiter.
Hannah de Ruiter hoeft geen voorronde te spelen
omdat zijn een A licentie heeft en daardoor direct
is geplaatst voor de landelijk ronde op 4
December in Almere.
Verena Maas en Emmy Suijkerbuijk moesten
allebei in Middelburg spelen allebei in de meisjes
junioren klasse. Door een afmelding werden de
twee poules van vijf, een poule van negen, dus
acht wedstrijden spelen. Verena Maas verloor haar
eerste vier wedstrijden, drie met 3-1 en van Emmy
met 3-0, de volgende vier wedstrijden wist zij
knap te winnen drie keer met 3-0 en een keer met
3-1.
En eindigde op plaats zes.
Emmy startte heel sterk en won haar eerste 5
wedstrijden , vier keer met 3-0 en een keer met 32, daarna werd het wat moeilijker voor haar en
verloor de laatste drie wedstrijden , twee keer met
3-2 en een keer met 3-0. Drie meisjes eindigde
met 5 punten derde , maar door onderling resultaat
werd Emmy 5e. En net niet geplaatst voor Almere,
maar misschien krijgt ze nog een restplaats toegewezen.

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:
25 nov:
TEAM 5
2 dec:
TEAM 2 (!!)
Met vriendelijke groet,
De Barcommissie.

Opgave voorjaarscompetitie 2017.
De competitie is halfweg. We moeten dus al gaan
denken aan de voorjaarscompetitie 2017. Om de
teamindeling tijdig te kunnen maken willen we nu
graag weten wie wil starten met competitie spelen

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

Diverse toernooien.
Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de
volgende toernooien.
Voor de zuidwestkampioenschappen senioren op
20 november kan nog ingeschreven worden tot 3
november.
Voor het Rabobank Batswingers teamtoernooi op
18 december is het nog mogelijk jezelf op te
geven tot 15 november. Of het toernooi moet
eerder volgeboekt zijn.
Inschrijven voor het Backhandstoernooi op 8
januari 2017 kan nog tot 22 december. Of het
toernooi moet eerder volgeboekt zijn.
Wees er dus snel bij. Opgeven kan bij Roel van
Merode.

En niet vergeten. Op 15 januari 2017 worden de
clubkampioenschappen jeugd en senioren
gehouden.

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.

Het Die Meede toernooi 2017.
Op zondag 29 januari vindt het Die Meede
toernooi plaats in de Amerhal in Made. Het
toernooi start om 9.00 uur en zal rond 18.00 uur
afgelopen zijn. Je kan jezelf opgeven voor het
enkelspel en voor het dubbelspel. De eerste rondes
worden gespeeld in een poule. Hierna volgt het

afvalsysteem. Inschrijven is mogelijk voor alle
senioren en junioren met een seniorenlicentie.
Inschrijfkosten bedragen 6 euro voor het enkelspel
en 4 euro voor het dubbel. Inschrijven kan tot 16
december of zodra het toernooi volgeboekt is.
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 7
Jeugd 1
Van Herwaarden 1
ODT-Klaverbladverz. 5
Hotak ’68 4
TCO ’78 2
Hotak ’68 6
Belcrum 15

-

Programma week 8
Tanaka 3
Team 1
Die Meede 4
Smash ’76 4
Smash ’70 2
Kapelle 4
Smash ’70 3

31 okt-5 november
Het Markiezaat 1
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

8
5
2
4
5

-

2
5
8
6
5

2
6

-

8
4

7-12 november
₋
-

Jeugd 1
Wilvo/Bergeijk 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

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

3e klasse - Poule D
7
7
7
7
7
7

-

49
44
37
36
27
17

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

Westerzicht 1

7
6
7
7
7
6

₋

39
37
35
34
32
23

7e klasse - Poule B
7 ₋

57
36
33
27
25

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

22

Yerseke 6

-

48
39
37
34
26

7
7
7
6
6

Junioren J2
Tios ‘15
Tanaka 3
Vice Versa ’51 1
Hotak ’68 2
Het Markiezaat 1

Die Meede 4
Vice Versa ’51 2
ODT/Klaverbladverz 5
Tanaka 2
Belcrum 10
Middelburg 9

4e klasse - poule C

7
7
7
7
7
7 -

26

Groene Ster 1
Vice Versa ’51 3
Hotak ’68 4
De Pin Pongers 2
Smash ‘ 76 4
Witac ’89 1

₋

47
47
34
31
28
23

7 ₋

60
42
34
30
30

7
7
7
7
7
7

7e klasse - Poule C
7 ₋
7
7
7
7
7

52
50
48
40
18

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

2

Belcrum 15

7
7
7
7
7

14

