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Zaterdag 14 december viert ttv Vice
Versa'51 uit OUdenbosch officieel
het 40-jarig bestaan. In deze Mi.xe:i
Opgericht 12 december 1951
blikken we orrler arrlere aan de harrl
van het jubiletmtx:>ek, terug in de
Vice Versa historie.
De oprichtirgsvergaderirg vorrl plaats in Hotel Tivoli op zaterdag 15
december 1951. Initiatiefnelrer was Willy M::>l, die samen met zijn vrierrl Fons
Braat een aantal personen persoonlijk had uitgerxxligd. Qn tot opricht.inJ te
kamen m::>esten minimaal acht personen lid worden, acèat de zaalhtrur f 2, - per
keer zou bedragen. Er werd gedacht aan een contributie van f 0,35 (in 1951)
per week. Van de winst (f 0,80) korrlen dan balletjes gekocht worden. Wanneer
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er een bal kapot geslagen werd of kapot get.ra:J.: mciest dat uit eigen
portemonnaie betaald worden.
Behalve Willy Mol en Fons Braat verschenen Harry van den Berg, Jan de Roos,
Tormy van de Riet, Jan de leeuw, Jac Willemse en Kees Dingenouts. Acht man,
dus Vice Versa'51 kon opgericht worden . Willy Mol werd tot eerste voorzitter
gekozen, Fons Braat tot secretaris en Jac Willemse tot penningmeester. D:
pingpongtafel stond gereed in een zijzaaltje en de eerst bal werd geslagen.
D: trainingsavond werd de zaterdagavorrl, met de IOC>gelijkheid an ook op
zondagmiddag te komen trainen, maar de spelers m:iesten dan onderling de
zaalhuur betalen en eigen balletjes ireebrengen.
Gelukkig (ook financieel) kwamen na een paar weken enkele nieuwe leden zich
aanmelden. Medio januari 1952 werd een extra ledenvergadering met grote
spoed ingelast: dames wilden lid worden. F.en gemengde vereniging? Blij ft de
club wel in stand, wat zou de "geestelijkheid" zeggen en mochten de meeste
leden van hun ouders wel lid zijnjworden van een gemengde vereniging? Na een
spoedvergadering van het dagelijks bestuur, orrlerling gekrakeel op de
trainingsavond en een bewegen ledenvergadering op zorxlagmiddag werd besloten
daires toe te laten tot Vice Versa'51 .
Op het eirrle van het winterseizoen telde de vereniging On<Jeveer 18 leden en
na een gesprek met Johan Goossens werd besloten toe te treden tot de N'ITB.
In september 1952 speelden Fons Braat, Jac wi11~~se en Willy Mol de eerste
competitiewedstrijd voor Vice Versa ' Sl.
Q'rrlat de ruimte bij Hotel Tivoli nogal klein was en achterin het zaaltje ook
nog eens een piano in de weg stond, werd gezocht naar iets arrlers. Het
nieuwe onderkomen werd D: Julianabouw. COor te stapelen met tafeltjes en
stoelen korrlen daar drie tafels geplaatst worden. D: jeugd uit die pericrle
slaagde erin om via toiletraarrpjes 'contacten' te leggen met de vrouwelijke
bewoonsters van Sint Anna. Dit leverde diverse schorsingen op! D: wanning up
bij de trainingen bestond uit het losmaken van de polsen en de annen door te
proberen steentjes boven op de basiliek te gooien. Jac Willernse deed het
voor. Alleen toen de pastoor er aan kwam deed hij of zijn neus bloedde en
had het over de 'jeugd van tegenwoordig'. }(apotte balletjes werden (met alle
vlamrren en stank van dien) op de grote potkachel gelegd.
Daarna volgde D: Pil aar, de ruimte onder de basiliek, waar nu een kapel
gevestigd is. Ook hier korrlen met iroeite drie tafels geplaatst worden en bij
sonnnige wedstrijden moest waspoeder gestrooid worden tegen de gladheid. In
die periode kwam Pieter Brooymans van Belcn.nn de trainin<Jen verzorgen.
D: volgende locatie was Het Gemeenschapshuis, waar vijf tafels geplaatst
konden worden. D: groei van de vereniging, vooral van de jeugdafdeling, kon
beginnen. Soms moest worden uitgeweken naar de hobbyruimte, waar de langere
spelers zo bij het plafond komen komen. Boven de tafels in de zaal hingen
eigengemaakte larrpe.n, tot die op een keer met veel lawaai naar beneden
kwamen. Het grootste probleem was de vogeltjesclub. Regelmatig moest A. Dam
aan de telefoon komen, naar dan tooeSten ze de A. Darn van die arrlere club
hebben. Hield de vogeltjesclub een tentoonstelling dan IOOeSt alles wijken.
Hierna volgde Fidei et Arti , nu een mooi centrum, toen een filmzaal. D:
trainingsavonden verliepen prima, naar de carrpetitie op zondag was een race
tegen de klok. D: wedstrijden moesten klaar zijn voor de start van de
jeugdfilm. Toen dat een keer niet lukte werd op het toneel achter het
filnrloek verder gespeeld. Pastoor Kloeg en de voorzitter van Vice Versa'51
waren allebei erg boos en een week later speelde de vereniging weer in Het
Gemeenschapshuis.
D: overstap naar gymzaal &lkehof betekerrle weer een groeiprikkel voor Vice
Versa ' 51. D: tOp:Jrens van 250 leden werd daar bereikt. Uniek was natuurlijk
het opklapbare barretje dat in een van de kleedkamers werd opgesteld. Het
aantal tafels werd uitgebreid tot acht. Toen de vloer van de gymzaal een
grote opknapbeurt nodig had, moest de vereniging voor een aantal maanden
uitwijken naar een benedenzaal van het gebouw van Sancta Maria.

Het besbrur van Vice Versa.'51 wilde aan de gymzaal Bukehof graag een eigen
ont:Jooetirqsruimte zetten. Het schooipestuur wilde meewerken en met de
gemaakte plannen werd naar de gemeente gestapt. Die had echter een geheel
arrlere su:Jgestie. F.en pas veJ:WOrven boerderij, Al.bano, kon tot tafeltenniszaal argebouwd worden en als kantine kon gebruik gemaakt worden van de
kantine van de voetbalverenigin:J OUdenlxlsch, 50 meter verderq;>. rat was
uiteraard niet de bedoelinq en na overleg werd alsnog aan de schuur een stuk
aan:;;ebom-.ti waarin kleedkamers en kantine gevestigd werden. Toch was er rcq
van alles te wensen, zoals een arrlere vloer. Die werd bij bepaalde weersanstandighed.en spiegelglad. Nadat er wat oDJelukjes hadden plaatsgevorrlen kwam
een paar jaar terug eirrlelijk de ger,.,ienste houten vloer. De accullloJatie van
ttv Vice Versa' 51, een van de eerste Brabantse verenigin:Jen met een eigen
:ruimte, mag gezien worden en men verwacht hier zeker ook de 50 jaar te
halen.
Toernooien
Vice Versa' 51 heeft meerdere tralen de organisatie van de west-Brabantse
kalrpioenschappen op zich genatel. Het begon met een toenx:>0i op vijf tafels
in zaal Kun.stmin en later op zeven tafels in Het Gem:enschapshuis inclusief
ds lage hobbynri.mte. Ook de aula en gymzaal van De Vossenberg dierrle een
keer als locatie en dit jaar werd de sporthal gebruikt. Maar het best in de
her:innerinq bewaard is de organisatie in de veiling- aan de Bosschen:lijk. De
hal zat tot de nok toe vol met lege ki.sten, aardbeien- en frambozernnarxijes.
Heel de hal noest door de led.en en aanharY;J ontruim:l worden, schocn:Jemaakt en
wedstrijdklaar gemaakt en na afloop weer worden i.rgenrinrl. Meer dan twintig
tafels IOC>eSten worden geleei'rl bij vrierrlenclubs in de argevinJ en IOOeSten
worden gehaald en weer te:ruggebracht. Niemarrl van de led.en had in die tijd
een auto, dus men was volledig afhankelijk van goedwillenien.
Verder organiseerde Vice Versa' 51 nog een keer de finales van het Wintercircuit en vele meerkanpm. Helaas is de huidige ao:::x:at1t110datie een halve
meter te laag om een interland te organiseren.
Heden en toekomst
Vice Versa' 51 heeft op dit iranent meer dan 200 leden. Volgens voorzitter
Mri n:mt, al meer dan 30 jaar bestuurslid en al 35 jaar lid, is het l edental
stabiel. De aanwas bij de jeugd is goed, alleen het recreantenaantal blijft
wat achter. De trainers korren allemaal uit eigen gelederen en drie leden
gaan een cursus volgen, dus aan kaderontwikkelirq 1N0rdt volop gewerkt. Mri
Dam ''We gaan realistisch te werk. De doelstelli.rgen zijn niet te hocq
gelegd. Het accent ligt bij ons op de jeugd en we zijn er trots op dat elk
jeugdteam een vaste .begeleider heeft. We willen graag presteren, maar op een
nonnale manier, met eigen mensen. "
Vice Versa.'51 neemt binnen het Brabantse tafeltennisgebeuren een belargrijke
plaats in en zal ook in de kanerrle jaren nog vaak van zich laten horen. De
Mixed redactie wenst de jubilaris veel g:e:ie jaren toe. Op naar de vijftig!
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