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Dit weekend is de 8e ronde gespeeld van de
najaarscompetitie 2016. Team 1 en 2 hadden een
thuiswedstrijd. Jeugd 1en de andere seniorenteams
speelden allemaal uit.
Jeugd 1 moest afgelopen zaterdag tegen Tanaka
spelen. De vorige keer dat ze tegen Tanaka
speelde, hadden ze met 1-9 verloren dus dat moest
te overtreffen zijn. Maar door afwezigheid van
Mike, moest Jarno voor de eerste keer een
competitiewedstrijd meespelen. Elk punt was
meegenomen voor hem. Dylan had zijn eerste
wedstrijdje verloren met 3-0 jammer genoeg.
Daarna won Verena haar wedstrijd in een
vijfsetter. Toen speelde Jarno en had met 3-0
verloren. De dubbel werd door Dylan en Verena
gespeeld en werd met een mooie laatste rally
gewonnen door hun. Dylan verloor zijn
wedstrijdje erna in een viersetter. Jarno verloor in
een driesetter. Verena verloor in een vijfsetter.
Jarno verloor daarna ook zijn laatste wedstrijdje in
een driesetter maar heeft goede ervaring op
gedaan deze dag. Dylan verloor ook zijn laatste
wedstrijdje in een 4 setter.Verena won haar laatste
in een vijfsetter. Al met al was het 7-3 voor de
tegenpartij.
Team 1 speelde tegen Wilvo/Bergeijk 1. Er moest
flink gewonnen worden om kans te houden op het
kampioensschap. Maar helaas, de tegenstander
was te sterk. Jurgen en Stephan Wens wonnen
ieder 1 wedstrijd. Jurgen was kort bij een 2e keer
winst. Hij verloor helaas zijn laatste wedstrijd in 5
games. Peter van Iwaarden won niets. Stephan en
Peter verloren de dubbel.
Team 2 nam het op tegen Die Meede. Het was een
vlotte wedstrijd die gelijk opging. Jacco Schoone
speelde na een lange blessure weer volledig mee.
Hij won 3 wedstrijden. Rens Dam won 1
wedstrijd. Hij speelde een hele spannende 2e
wedstrijd met hoge gamestanden. Hij verloor die
helaas in de 5e game. Annemiek Wens won niets.
Joyce Mous en Jacco Schoone wonnen de dubbel.
Op zaterdag speelde team 2 zijn inhaalwedstrijd
tegen Middelburg 9. De wedstrijd van de vorige
avond zat waarschijnlijk nog in de benen, want het
lukte niet erg. Alleen Rens Dam won een
wedstrijd in 5 games. Rens en Jacco Schoone
wonnen ook de dubbel. Joyce Mous en Annemiek
Wens wonnen niets. Doordat de tegenstander

maar met 2 spelers speelde werd het nog een
gelijkspel.
Team 3 speelde tegen Smash ’76 4. In het begin
ging het gelijk op met regelmatig een 5-gamer.
Door winst in de 7e, 8e en 9e wedstrijd kreeg team
3 een voorsprong van 3-6. Helaas werd de laatste
wedstrijd verloren.
Roel van Merode en Niels Mouwen wonnen ieder
2 wedstrijden. Niek Mulders won er 1. Roel en
Niek wonnen de dubbel..
Team 4 speelde tegen Smash ’70 2. Het was een
vlotte wedstrijd met maar enkele 4-gamers die
allemaal door de spelers van team 4 werden
gewonnen. Rob Kraus en Peter Salnicky wonnen
beiden alle wedstrijden. René Mouwen won er 1.
Rob en Peter wonnen de dubbel.
Team 5 nam het op tegen Kapelle 4. Meer dan de
helft van de wedstrijden werd in 4 games beslist.
Kapelle had steeds een (kleine) voorsprong en kon
die tot het eind toe behouden. Rens Sitters won 2
wedstrijden. Goos Loch en Ton Coenen wonnen
er ieder 1. Goos en Rens verloren helaas de dubbel
in 5 games, en daardoor werd het geen gelijkspel.
Team 6 speelde tegen Smash ’70 3, de koploper.
Het was een vlotte wedstrijd met maar twee 5gamers. De tegenstander had steeds een
voorsprong. Hanny Tousain, Nellie Dekkers en
Sandra Hamelink wonnen ieder 1 wedstrijd.
Hanny en Nellie waren wel kort bij een 2e
overwinning, maar verloren ieder een 5-gamer.
Nellie en Sandra verloren 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:
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
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.

In de shot van vorige week stond dat
nieuwe opgaves voor de
voorjaarscompetitie voor 3 december
binnen moesten zijn. Vanwege de korte
voorbereidingstijd moeten we deze
datum vervroegen naar 20 november.
Dus nieuwe opgaves voor 20 november
inleveren in de brievenbus of
doormailen naar tc@vice-versa51.

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 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.

Koudere dagen.
Het begint steeds kouder te worden. Wil iedereen
er aan meewerken dat bij het weggaan alle deuren
gesloten zijn. Met name ook de deuren van de
kleedkamers en toiletten. Het licht springt dan niet
aan als iemand door de gang loopt.
Als deuren van speelzaal en kantine gesloten zijn
hebben we minder warmteverlies.
Met dit alles besparen we energiekosten.
Bedankt voor uw medewerking.

Competitie najaar 2016
Uitslagen week 8
Tanaka 3
Team 1
Die Meede 4
Smash ’76 4
Smash ’70 2
Kapelle 4
Smash ’70 3
Programma week 9
Jeugd 1
Wijzenbeekkled/Westa 2
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

-

7-12 november
Jeugd 1
Wilvo/Bergeijk 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5
Team 6

₋
-

21-26 november
Hotak ’68 2
Team 1
Tanaka 2
De Pin Pongers 2
The Back Hands 5
Yerseke 6
Tanaka 7

7
2
5
4
2

-

3
8
5
6
8

6
3

-

4
7

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

3e klasse - Poule D
8
8
8
8
8
8

-

57
46
45
44
30
18

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

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

4e klasse - poule C
8
8
8
8
8
8

₋

47
44
43
37
36
33

7e klasse - Poule B
8 ₋

63
44
38
37
34

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

24

Yerseke 6

-

58
46
41
40
29

8
8
8
8
8

Junioren J2
Tios ’51 3
Tanaka 3
Hotak ’68 2
Vice Versa ’51 1
Westerzicht 1

8
8
8
8
8

Het Markiezaat 1

8 -

26

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

₋

56
53
39
36
32
24

8 ₋

67
49
37
35
35

8
8
8
8
8
8

7e klasse - Poule C
8 ₋
8
8
8
8
8

57
56
54
43
24

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

6

Belcrum 15

8
8
8
8
8

17

