De SHOT
MEDEDELINGEN

De gemeente gaat
een dezer weken
onderhoud plegen
aan de asfaltbaan.
U kunt daar hinder
van ondervinden.
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Dit weekend was de 10 ronde van de voorjaarscompetitie 2022.
Jeugd 1 had een vrij weekend in de nacompetitie. De
seniorenteams speelden allemaal thuis, behalve team 3.
Team 1 speelde tegen Luto 2. Het was een belangrijke wedstrijd.
De uitslag zou bepalen of er een P/D-wedstrijd zou moeten worden
gespeeld. Het was spannend. Er waren vier 5-gamers en vier 4gamers nodig voor een wedstrijd was beslist. Beide teams gingen
gelijk op. Dan won de één een of 2 wedstrijden, dan de ander.
Eindstand 5-5. Dit was niet genoeg om de P/D-wedstrijd te
ontlopen. Die wordt gespeeld op 13 mei. Dylan en Marco wonnen
ieder 2 wedstrijden. Joyce won helaas niets. Marco en Dylan
wonnen de spannende dubbel in de 5e game met 16-14.

www.vice-versa51.nl
telefoonnummer).

06-53758463 (nieuw
info@vice-versa51.nl

Albanoweg 3, 4731 VG Oudenbosch
Rabobank NL43RABO0140704086

Aanleveren van kopie voor de Shot mailen naar Jos Dekkers
voor zondag, 19.00 u: e-mail: jjcpdekkers@hetnet.nl

Nr.14 jaargang 21/22
3 mei 2022

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

Team 2 ontving Yerseke 2. De wedstrijd ging heel vlot met
bijna allemaal 3-gamers. Rob, Niels en Willem wonnen alle
wedstrijden. Rob en Willem wonnen ook de dubbel. Ze
blijven in dezelfde klasse spelen.
Team 3 speelde een uitwedstrijd tegen Witac ’89 1. Het was
een redelijk vlotte wedstrijd met vier 4-gamers en een 5gamer. Bij Mike lukte het niet zo goed. Hij won helaas geen
wedstrijden. Marlou en Thanh Thanh wonnen er ieder 2.
Mike en Thanh Thanh verloren de dubbel in 5 games met 911, 11-3, 9-11, 15-13 en 17-15.
Team 4 ontving TCO ’78 2. De wedstrijd ging redelijk vlot
met maar twee 5-gamers en twee 4-gamers. Jarno, Koen en
invaller Rob wonnen ieder 2 wedstrijden. Ze verloren allemaal
van dezelfde tegenstander. Jarno en Koen wonnen de dubbel.
Ze blijven in dezelfde klasse spelen.

Team 5 speelde tegen TCO ’78 3. Ook deze wedstrijd liep
redelijk vlot met ook maar twee 5-gamers en twee 4-gamers.
Hanny en Goos wonnen ieder 2 wedstrijden. Rob won er 1. Goos
en Rob wonnen de dubbel. Ook team 5 speelt volgend seizoen in
dezelfde klasse.

Standen.
Klasse 3 – Poule C
Tios ’51
Belcrum 6
ODT Kanjers 4
Luto 2
Vice Versa ’51 1
The Back Hands 4

10-59
10-58
10-57
10-55
10-52
10-19

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

9-65
10-62
10-62
9-40
9-30
9-21

Klasse 5 – Poule B2 nacompetitie
Vice Versa ’51 3
8-37
Witac 89 1
8-30
ODT Kanjers
8-25
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Beste leden,
Enige tijd geleden is onderzocht wie van
onze leden in het bezit is van een geldig
EHBO- of BHV diploma / certificaat.
We kwamen tot de conclusie dat er op
dit moment in feite te weinig leden zijn
die hiervan in het bezit zijn.
Wij streven ernaar dat, in het geval er
iets gebeurt met een medespeler of
tegenstander of wie dan ook, er
voldoende kennis in huis aanwezig is om
adequaat te kunnen handelen.
Een belletje naar 112 is de snelste
manier, echter intussen tijd dat een
ambulance of brandweer onderweg is
kunnen we niet nietsdoen. Er moet dan
op een juiste manier actie worden
ondernomen.
Indien er voldoende belangstelling is
kunnen we een BHV-cursus verzorgen.
De lessen van deze cursus voldoen aan
de eisen die de ARBO-wet, Oranje
Kruis, Rode Kruis en NiBHV, NRR
voorschrijven.
Met dit verkregen certificaat ben je in
staat om niet alleen je medesporters te
helpen maar ook in een privé situatie of
op je werk of school ben je dan in staat
om in ieder geval de eerste hulp te
bieden die nodig is.
Het maximaal aantal cursisten is 12 en
minimaal 4 personen.
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Mocht je belangstelling hebben dan kun
je dit laten weten bij één van de
bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur

Nieuwe Landweg 2, 4731 TR Oudenbosch
Tel. 0165-312908
info@monicaoudenbosch.nl

Uitslagen en Standen
Uitslagen week 10

29 en 30 april 2022

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

5
10
6
7
6

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

Programma week

extra

Yerseke 2

Team 2

Sar ’72 2

Jeugd 1

13 mei P/D wedstrijd Team 1

Verjaardagen in mei.
1 mei
4 mei
7 mei
10 mei
11 mei
11 mei
13 mei
21 mei
23 mei
27 mei
28 mei
30 mei

6 en 7 mei 2022

Willem Maris
Rian de Leeuw
Hans Mossel
Riet Buijs
Jarno Bislick
Edwin van de Kasteele
Jarno Bol
Jac Schoone
Cor Knobel
Paul Verhaard
Hennie Brans
Joop van Merode.

-

5
0
4
3
4

Vervolg Standen.
Klasse 6 – Poule B2 nacompetitie
Vice Versa ’51
10-48
TCO ’78 2
9-44
Scaldina 3
9-41
Kapelle 3
10-23
Klasse 7 – Poule A2 nacompetitie
Vice Versa ’51 5 8-45
TT Goes 2
7-22
TCO ’78 3
7-19
Klasse Jun. 2 – Poule B2 nacompetitie
The Back Hands 38-35
SAR ’7 2 2
7-26
Vice Versa ’51 1 7-21
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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
een ouder)
Ik beschik over een auto

ja/nee

Handtekening:
(bij jeugdspelers handtekening van

ja/nee

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

Boodschappen doen bij webshops via Sponsorkliks.
Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan Vice-Versa '51, zonder dat
het jou een cent extra kost!
Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en jouw sponsordoel ontvangt hiervoor geld in de
clubkas.
Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage
van het aankoopbedrag gaat naar Vice-Versa '51.
En nogmaals, het kost je niets extra!
Wil je Vice-Versa '51 ook GRATIS sponsoren?
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van
Vice-Versa '51. Voor jou een kleine moeite, voor Vice-Versa '51 zijn het directe inkomsten. Je
kan hiervoor klikken op de banner op onze website. Klik vervolgens op het logo van de
winkel.
Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via
SponsorKliks.com komt.
Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site
van Bol, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol ons een commissie uit en
profiteert Vice-Versa '51 hier direct van.
Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks, noch Vice-Versa '51 weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in
te loggen. SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk
orderbedrag en dat de commissie voor Vice-Versa '51 is bedoeld. Dat weten ze omdat je
via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel bent gegaan. Omdat
SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol een bestelling is
geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat
je de bestellingen die je online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse
bestelling die je bij Bol doet, levert jouw sponsordoel niets op.

