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voor zondag, 19.00 u: e-mail: jjcpdekkers@hetnet.nl

Weekendverslag.
P/D-wedstrijden.
In het weekend van 13 en 14 mei
2022 worden de P/D wedstrijden
gespeeld.

Dit weekend was de 9e ronde van de
voorjaarscompetitie 2022.
Jeugd 1 had een vrij weekend in de nacompetitie.
Team 1 speelde een uitwedstrijd tegen Tios’51 4.
Het was een spannende wedstrijd met vijf 4-gamers
en twee 5-gamers op het eind. Na de 8e wedstrijd was
de stand 5-3. Zat er nog een gelijk spel in?? Joyce
speelde de voorlaatste wedstrijd. Ze won de 1e game
met 10-12. Ook de 2e game won ze met 9-11. Helaas
verloor ze de 3e game met 12-10. De fut was er uit.
Ze verloor de 4e en 5e game met 11-3 en 11-7. Rens
won nog de laatste wedstrijd in 5 games. Joyce won
helaas niets. Rens en Marco wonnen ieder 2
wedstrijden. Joyce en Rens verloren de dubbel.

Team 2 moest voor hun wedstrijd naar Goes 1. Het was een
spannende wedstrijd met vijf 5-gamers en twee 4-gamers
met vaak hoge gamestanden. Team 2 nam vanaf het begin
een fikse voorsprong van 1-5. De laatste 4 wedstrijden
werden eerlijk verdeeld. Beide clubs wonnen er ieder 2. Een
mooie overwinning voor team 2. Door deze overwinning is
de kans groter geworden voor het behoud van de 3e klasse.
Rob won 1 wedstrijd, Niek won er 2 en Niels was deze
avond goed in vorm: hij won er 3. Niek en Rob wonnen de
dubbel.
Team 3 moest uit tegen ODT Kanjers Uitzendb. 8. Het was
een spannende wedstrijd van vier 4-gamers en twee 5gamers. Het ging redelijk gelijk op. Na de 6e wedstrijd was
de stand 3-3. Van de laatste 4 wedstrijden won iedere club
er 2. Dus een gelijke stand. De ster van de avond was
Marlou. Zij won al haar wedstrijden. Mike en Rens wonnen
er ieder 1. Marlou en Rens verloren de dubbel.
Team 4 speelde de uitwedstrijd tegen Scaldina 3. Het was
een redelijk vlotte en gelijk opgaande wedstrijd. Er waren
slechts enkele 4- en 5-gamers. Jarno B was deze avond
goed in vorm. Hij won al zijn wedstrijden. Zijn laatste in
een spannende 5-gamer. Hij verloor de eerste 2 games. De
volgende 3 games won hij met 3 keer 11-13. Jarno won 1
wedstrijd en invaller Goos won er ook 1. Jarno en Jarno
verloren de dubbel.

Voorzitter

Henk den Braber,
06-51582499
hadenbraber@hotmail.com

Klasse 3 – Poule C

Secretaris

ODT kanjers 4
Tios ’51 4
Belcrum 6
Luto 2
Vice Versa ’51 1
The Back Hands 4

Penningmeester

Jarno Bol,
06-27090971
J_bol1996@hotmail.com
Thanh Thanh Nguyen,
06-14060349.
thanh.thanh.nguyen31@gmail.com
Rob Kraus,
0165-313325.
robkraus@caiway.nl

Standen.

9-54
9-52
9-51
9-50
9-47
8-16

Algemene
bestuursleden

Mechelies Verstraeten,
06-47944466.
mechelies@hetnet.nl

Klasse 3 – Poule B
Middelburg 4
Tanaka 3
Sar ’72 1
Vice Versa ’51 2
TT Goes 1
Yerseke 2

9-59
8-58
9-53
8-30
8-29
8-21

Klasse 5 – Poule B2 nacompetitie
Vice Versa ’51 3
ODT Kanjers 8
Witac ’89 1

7-33
8-25
7-24

Wedstrijdsecretaris
senioren
Wedstrijdsecretaris
jeugd
Toernooien jeugd
Toernooien
senioren

Jos Dekkers
0165-317791 / 06-40834500
jjcpdekkers@hetnet.nl
Jos Dekkers
0165-317791 / 06-40834500
jjcpdekkers@hetnet.nl
Jos Dekkers
0165-317791 / 06-40834500
jjcpdekkers@hetnet.nl
Jos Dekkers
0165-317791 / 06-40834500
jjcpdekkers@hetnet.nl

Klasse 6 – Poule B2 nacompetitie
TCO ’78 2
Vice Versa ’51 4
Scaldina 3
Kapelle 3

8-41
9-41
8-33
9-21

Klasse 7 – Poule A2 nacompetitie
Vice Versa ’51 5
TT Goes 2
TCO ’78 3

7-39
7-22
6-15
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Uitslagen en Standen
Uitslagen week 9
Jeugd 1
Tios ’51 4
TT Goes 1
ODT Kanjers 8
Scaldina 3
Vrij van nacompetitie

22-23 april 2022
-

Vrij van nacompetitie
Team 1
Team 2
Team 3 nacompetitie
Team 4
Team 5

Programma week 10

25-30 april - 1 april 2022

Team 1
Team 2
Witac ’89 1
Team 4
Team 5
SAR ’72 2

7 mei

Klasse Jun. 2 – Poule B2 nacompetitie
The Back Hands 3
SAR ’7 2 2
Vice Versa ’51 1

8-35
7-26
7-21

Verjaardagen in april 2022
9 april
14 april
17 april
22 april
24 april
26 april
30 april

Rob Kraus
Ton Coenen
Marco Beckers
Niels Mouwen
Rob de Wit
Adrie Buijs
Sjak Boot

-

Luto 2
Yerseke 2
Team 3
TCO ’78 2
TCO ’78 3
-

Jeugd 1

Bardienst schema Senioren competitie voorj. 2022
Beste senioren competitiespelers,
Een nieuw competitieseizoen staat weer voor de deur. Dit
betekent dat er ook weer een bardienstschema gemaakt gaat
worden. Ook dit seizoen gaan we de bardienst net zo
organiseren als voorgaande seizoenen, dus iedereen is op de
hoogte wat er van je verwacht wordt, als jouw team bardienst
heeft. Op het moment van dit schrijven, weten we nog niet hoe
de situatie zal zijn met de corona regels voor de kantine.
Een nieuwigheid is het pinapparaat met tablet. Hier is een
handleiding bij. Er is dus mogelijkheid om te pinnen!
Inmiddels is het competitieschema bekend, zodat we ook het
rooster voor de bardienst hebben kunnen maken. Wellicht wordt
er nog geschoven met wedstrijden, maar dan passen we het
schema aan.
Het rooster ziet er tot nu toe als volgt uit ( onder voorbehoud
van eventuele verzette en ingepaste wedstrijden):
Vrijdag

29 april:

Team 1

Het speel- en bardienstschema hangt ook in de zaal. Mochten er
nog wijzigingen volgen, dan lees je die in de shot of op het
schema in de zaal. Onderling ruilen is uiteraard toegestaan!
Voor eventuele vragen kun je altijd terecht bij Joyce en Danny.
Wij wensen iedereen weer een sportief , maar bovenal een
gezond competitieseizoen toe.
Met vriendelijke groetjes,
De BC

Gezellige middag 14 mei 2022
Zoals U in een eerdere uitnodiging al heeft kunnen lezen organiseert het bestuur op 14 mei een gezellige
middag voor alle leden met aanhang.
De middag begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Om alles goed te kunnen organiseren vragen
wij U om zich tijdig aan te melden. Het liefst voor 30 april.
Aanmelden is mogelijk via bestuur@vice-versa51.nl of via de inschrijflijst in onze speelzaal.
Als U zich aanmeld per mail, zet dan in de mail met hoeveel personen U aanwezig zult zijn. Graag ook een
verdeling tussen personen jonger dan 16 jaar en ouder dan zestien jaar.
Wij hopen dat velen leden aanwezig zijn.
Het bestuur.

Opgave competitie najaar 2022 en voorjaar 2023.
Nog enkele weken en dan is de huidige competitie afgelopen.
We denken nu al weer aan de nieuwe competitie.
Bij deze Shot zit een opgaveformulier voor de nieuwe competitie. In de zaal zullen ook deze
week opgaveformulieren liggen. Je kunt die ter plekke invullen, b.v. bij de laatste thuiswedstrijd
van de competitie op 29 april 2022. De ingevulde opgaveformulieren kun je in de brievenbus
gooien in de zaal.
Je kunt de formulieren ook mailen naar jjcpdekkers@hetnet.nl of afgeven bij Jos Dekkers,
Romelaan 37, 4731 EG Oudenbosch.
Je geeft je in principe op voor de volledige nieuwe competitie najaar 2022 en voorjaar 2023,
uitzonderingen daargelaten.
De opgaves moeten UITERLIJK 10 mei 2022 ingeleverd zijn.
Jos Dekkers,
Wedstrijdsecrtaris.

ONZE NIEUWE WEBSITE
Zoals sommigen al weten wordt er geknutseld aan een nieuwe website. We zouden nu graag
horen wat jullie er van vinden en of er nog dingen zijn die er ook IN zouden kunnen. Er zijn
nog wat zaken niet naar onze zin en er zijn ook nog onderwerpen die verder uitgewerkt moeten
worden.
Het bleek ook dat diverse leden niets van een website wisten! Dat mag best veranderen. Je kunt
de site bereiken via www.vice-versa51.nl
Met opmerkingen en vragen kun je terecht bij Rob Kraus en Adri Dam. agmdam@caiway.nl

OPGAVEFORMULIER COMPETITIE najaar 2022 en voorjaar 2023
Na invullen mailen naar jjcpdekkers@hetnet.nl of opsturen naar Jos Dekkers, Romelaan 37,
4731 EG Oudenbosch VOOR 10 MEI 2022 !!!!
Om de teams zo goed mogelijk in te kunnen delen willen we graag van iedereen weten wat
de wensen en mogelijkheden zijn voor het komende competitiejaar.
We proberen zoveel mogelijk aan ieders wensen te voldoen maar vragen ook begrip dat
we wellicht niet aan iedere wens kunnen voldoen.
Naam:
Ik heb een rijbewijs
Ik beschik over een auto

ja/nee
ja/nee

Handtekening:
(bij jeugdspelers handtekening van een ouder)

Deelname competitie
⃝

Ik wil starten met competitie
⃝

Ik ga door met competitie spelen
⃝

Ik wil geen competitie meer spelen
Mogelijkheden spelen
⃝

In principe kan en wil ik alle wedstrijden spelen
⃝

Ik wil en verwacht 6 of meer wedstrijden te kunnen spelen
⃝

Ik verwacht niet meer dan 5 wedstrijden te kunnen spelen
⃝

Ik wens alleen reserve te staan
Overige wensen en/of opmerkingen

