De SHOT
Bericht van de
gemeente.
Van 20 juni t/m 29
juni zijn er
werkzaamheden op
de asfaltbaan op
sportpark Albano.
De meeste hinder is
er op dinsdaag, 21
juni 7.00 u. en
woensdag, 22 juni
tot 17.00 u. (asfaltverwijdering en
nieuw asfalt
aanbrengen.

Clubbulletin

Weekendverslag.
Op vrijdag, 13 mei moest team 1 een P/D-wedstrijd spelen tegen
Smash 2 bij The Back Hands om in de 3e klasse te blijven.
Het was een spannende wedstrijd met veel 4- en 5-gamers.
Dylan verloor zijn eerste wedstrijd in 3 games. Marco en Rens
wonnen hun eerste wedstrijd in resp. vijf en vier games. Marco en
Dylan verloren de dubbel in 4 games. Marco verloor vervolgens
zijn tweede wedstrijd in 5 games. Een achterstand van 2-3.
Daar moest wat aan gebeuren. Men rechtte zijn rug en zette zijn
beste beentje voor.
De laatste 5 wedstrijden werden allemaal, zij het soms met
moeite, gewonnen. Einduitslag 7-3. Dit betekent handhaving in de
3e klasse.

Proficiat Rens, Marco, Joyce en Dylan.
Veel succes in het najaar weer in de 3e klasse.
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Aanleveren van kopie voor de Shot mailen naar Jos Dekkers
voor zondag, 19.00 u: e-mail: jjcpdekkers@hetnet.nl
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Pilot Zomeravond
Competitie in ZuidWest.
Deze competitie wordt gespeeld op
4 vrijdagen, te weten 3-10-24 juni
en 1 juli.
Inschrijven met een team van 2 of
3 personen. Je wordt iedere avond
ingedeeld voor 1 wedstrijd in
diverse zalen in West-Brabant. Je
hoeft niet alle vrijdagen mee te
doen.
Meer informatie en inschrijven:
zie de website:
https://zuidwest.nttb.nl/competitie/
zomercompetitie-nttb-zuidwest/

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.
Mocht je belangstelling hebben dan kun je dit laten
weten bij één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groet
Het Bestuur.
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Samenstelling teams voor de
najaarscompetitie.

Voorzitter

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

2e klasse Junioren.

Secretaris

Jarno Bol,
06-27090971
J_bol1996@hotmail.com

Penningmeester

Thanh Thanh Nguyen,
06-14060349.
thanh.thanh.nguyen31@gmail.com

Algemene
bestuursleden

Rob Kraus,
0165-313325.
robkraus@caiway.nl

Jeugd 1.

Emma Wens
Jibbe Bolster
Stijn Sijp
Annemein Bolster.

Team 1 3e klasse.
Willem Maris
Niels Mouwen
Rick Sijp
Jeroen Bastiaans
Reserve: Rob Kraus

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

Wedstrijdsecretaris Jos Dekkers
0165-317791 / 06-40834500
senioren

Team 2 3 klasse.

Wedstrijdsecretaris
jeugd

Joyce Mous
Rens Dam
Dylan Klaverveld
Marco Beckers
Reserve: Niek Mulders

Toernooien jeugd

e

Toernooien
senioren

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

Team 3 5e klasse.
Thanh Thanh Nguyen
Marlou van Kuijk
Rens Sitters
Rob van de Sande
Reserve: Mike Schoonen.

Team 4 6e klasse.
Jarno Bislick
Jarno Bol
Koen Vergeer

Team 5

7e klasse.

Goos Loch
Hanny Tousain
Rob de Wit
Sandra Hamelink.

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

Uitslagen en Standen
Uitslagen week

7 en 8 mei 2022
-

Programma week

extra

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

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.

Verjaardagen in juni 2022.
6 juni
9 juni
10 juni
23 juni
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Rien Merkies
Martijn van Hoof
Corrie Luijkx
Mike Schoonen

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

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.

