De SHOT
Op woensdag, 28
september is er om
19.00 weer instuif
en ULTIMATE
TAFELTENNIS.
Vorige week waren
er slechts 2
personen.
Deze week meer ???

Clubbulletin

Weekendverslag.
Dit weekend is de 2e ronde gespeeld van de
najaarscompetitie 2022.
Jeugd 1 had een uitwedstrijd. De seniorenteams
speelden allemaal thuis.
Jeugd 1 nam het op tegen Tanaka 4. Jeugd 1 was sterk:
alleen Stijn verloor een wedstrijd.
Emma en Jibbe wonnen alles. Stijn en Jibbe wonnen de
dubbel. Net als vorige week was het een mooie uitslag.
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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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ULTIMATE
TAFELTENNIS en
INSTUIF.
Deze activiteit is weer op

woensdag, 28 september
om 19.00 u.
Je moet je vooraf
aanmelden bij:
j_bol1996@hotmail.com
Graag meer aanmeldingen
dan vorige week!!!!!!

Team 1 speelde tegen Smash ’76 3. Team 1 begon
goed. Na de 5e wedstrijd was de stand 4-1. De
tegenstander herpakte zich. Van de laatste 5
wedstrijden wonnen ze er 4. Toch nog een gelijkspel.
Willem won 2 wedstrijden. Jeroen en Niels wonnen er
ieder 1. Jeroen en Willem wonnen de dubbel.
Team 2 nam het op tegen SAR ’72 1. De tegenstander
begon fel. Na 4 wedstrijden was de stand 1-3. In de
laatste 6 wedstrijden werd er om en om gewonnen en
werd een zwaar verlies voorkomen. Rens en Dylan
wonnen ieder 2 wedstrijden. Marco verloor helaas alles.
Marco en Dylan verloren de dubbel.

Team 3 ontving Het Markiezaat 7. Het was een
redelijk spannende wedstrijd met drie 5-gamers
en twee 4-gamers. Rens was goed in vorm en
won 3 wedstrijden. Thanh Thanh won 2
wedstrijden en Rob won er 1. Thanh Thanh en
Rob verloren de dubbel in 5 games.
Team 4 speelde tegen The Back Hands 6. De
tegenstander had er zin en nam meteen een
voorsprong van 0-4. Onze spelers hadden geen
zin in een ruim verlies. Van de laatste 6
wedstrijden wonnen ze er vier. Toch nog een
redelijke uitslag. Koen won 2 wedstrijden. Jarno
en onze nieuwe speelster Marjan wonnen er ieder
1. Jarno en Koen verloren de dubbel.
De wedstrijd van team 5 moest worden
uitgesteld vanwege blessures en vakanties.
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Standen.
Team 1 -Klasse 3 - Poule C
ODT Kanjers Uitzend.
Tanaka 3
Belcrum 10
Smash ’76 3
Vice Versa ’51 1
TCO ’78 1

2-15
2-14
2-10
2-10
2- 9
2- 2

Team 2 - Klasse 3 – Poule B.
SAR ’72 1
Smash ’76 2
Vice Versa ’51 2
Het Markiezaat 5
The Back Hands 4
Middelburg 5

2-14
2-14
2-10
2- 9
2- 7
2- 6

Team 3 - Klasse 5 - Poule C
Belcrum 11
Vice Versa ’51 3
Het Markiezaat 7
Witac ’89 2
Hotak ’68 5
Tanaka 5

2-18
2-11
2-10
2- 8
2- 7
2- 6

Team 4 --Klasse 6 -Poule C
The Back Hands 6
ODT Kanjers Uitzendb.
Het Markiezaat 10
Vice Versa ’51 4
Tios Terheijden 3
Tanaka 6

2-16
2-13
2-12
2- 8
2- 7
2- 4

Team 5 - Klasse 7 - Poule B
TCS 2
Het Markiezaat 11
Hotak ’68 6
The Back Hands 8
TCO ’78 3
Vice Versa ’51 5

2-16
2-11
2- 8
1- 7
2- 6
1- 2

Voorzitter

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

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.nl3 Mechelies Verstraeten,
06-47944466.
mechelies@hetnet.nl

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

Uitslagen en Standen
Uitslagen week
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16 – 17 september 2022
Vice Versa ’51 1
Smash ’76 3
SAR ’72 1
Het Markiezaat 7
The Back Hands 6

Tanaka 4
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4

1
5
4
6
4

Programma week
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30 sept. – 1 okt. 2022
SAR ’72 1
Tanaka 3
The Back Hands 4
Tanaka 5
Tanaka 6
Het Markiezaat 11

Team 1
Team 1
Team 2
Team 3
Team 4
Team 5

Vervolg Standen.
Junioren J3

Poule A.

Vice Versa ’51
ODT Kanjers Uitzendb.
Smash ’76 1
SAR ’72 1
Tanaka 4
The Back Hands 2

-

2-17
2-17
2-13
2- 5
2- 4
2- 4

9
5
6
4
6

Bardienst.
DATUM

BARDIENST

Vrijdag 23 september
Vrijdag 30 september
Vrijdag 28 oktober
Vrijdag 11 november
Vrijdag 25 november

Team
Team
Team
Team
Team

1
2
3
4
5

Verjaardagen in oktober 2022.
3 oktober
11 oktober
16 oktober
18 oktober
20 oktober
21 oktober
22 oktober
22 oktober
22 oktober
31 oktober
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Ad Goossens
Roel van Merode
Rob de Ruiter
Piet Lardee
Nellie Dekkers
Joyce Mous
Jibbe Bolster
Riet Knubben
Danny Meesters
Thanh Thanh Nguyen

NIEUW
Op woensdagavond:
ULTIMATE TAFELTENNIS en INSTUIF
Zaalindeling. De zaal wordt zo ingedeeld dat de ene kant geschikt is voor het nieuwe Ultimate Tafeltennis en
aan de andere helft zijn vier tafels beschikbaar voor de instuif. Om mee te kunnen doen moet gereserveerd
worden. Dat kan via e mail. Je krijgt per omgaande een bevestiging van je inschrijving of er wordt overlegd
over de tijd.
Ultimate Tafeltennis is een kruising tussen tennis en tafeltennis. Vier tafels worden aan elkaar gekoppeld, met
in het midden een wat hoger net. Je moet keihard kunnen serveren en er wordt zelfs net als bij tennis met een
‘second serve’ gewerkt. De bal mag twee keer stuiten en zo zijn er nog wat regels. Het is heel inspannend,
ideaal voor je voetenwerk en uithoudingsvermogen.

Instuif. De mogelijkheid voor leden en niet leden om zonder trainer een balletje te slaan. Je kunt een blok van
een half uur claimen, is er ruimte dan kan het ook langer. De buurman die beweert te kunnen tafeltennissen
kun je nu uitdagen. Je kunt ook lekker spelen met degenen waarmee je graag speelt. Voor leden is de instuif
gratis, niet leden betalen een klein bedrag voor een bepaald tijdvak. Nadere info hierover volgt nog
Instuifkaart. Niet leden die vaker gebruik van de instuif mogelijkheid willen maken kunnen voor een bepaald
bedrag een kaart voor zes keer spelen aanschaffen. Zo’n kaart is ook geschikt als cadeautje om iemand over te
halen om te komen tafeltennissen.
Start van de proefperiode. Om te testen hoe dit gaat lopen beginnen we binnenkort met een proefperiode. Je
hoort binnenkort wanneer deze periode ingaat.

Deze activiteit is weer op woensdag, 28 september om 19.00 u.
Je moet je vooraf aanmelden bij: j_bol1996@hotmail.com
Hopelijk zijn er meer aanmeldingen dan vorige. Toen waren er maar 2.

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.

