
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Stefan Koning in actie. Serveren met backspin effect. 

Uitwisseling met Stedebroec op 11 Januari 2020. 
Deze week is op het mededelingenbord de 
uitnodiging opgehangen voor de uitwisseling met 
Stedebroec. Anders dan voorgaande jaren zal dit 
toernooi met de hele club van Stedebroec zijn, en 
niet alleen met de mensen van Dito, waar we al 
ruim dertig jaar in januari de uitdaging aangaan om 
de beker met de Grote Oren. Het bestuur heeft er 
bij de tegenstanders op aangedrongen werk te 
maken met de uitnodiging en gaat ervan uit dat er 
zeker weer zeven teams zijn om het tegen op te 
nemen. Voorgaande paar jaar viel de opkomst daar 
behoorlijk tegen en als dat begin december nog 
altijd geen soelaas biedt, dan gaan we zelf een 
toernooi organiseren. Schrijf je als het kan meteen 
in, want wij willen ze graag even de oren wassen 
daar. Het is dit jaar in Grootebroek te doen. Vertrek 
kan met eigen vervoer of per bus van de vereniging 
uit. En mocht het tegen zitten, dan sta je er in ieder 
geval op voor een gezellig toernooi thuis. 

Competitie 
Overgangsklasse Spaarne 3 - Victory '55 1 2-8. 
John Bond (3), Stefan Zwarthoed (2), Theerakant 
Mayam (2). Een klasse prestatie van ons eerste, dat 
hiermee eindelijk kampioen is geworden in de 
overgangsklasse. Volgend seizoen weer landelijk 
spelen. Daar hebben ze wel naar uitgezien. Stefan 
begon de strijd tegen Schilstra, maar dat ging hem 
net niet goed af (12-10, 11-9, 12-10).Ook 
Theerakant mistte de boot tegen van Dijk. Dat zag 
er niet goed uit (11-9, 21-19, 12-14, 11-7). Het 
dubbel kwam eindelijk binnen (10-12, 11-6, 4-11, 
12-10, 6-11). En dat brak de ban, want daarna was 

het voor de tegenstanders game-over. Alles werd 
verder gewonnen en daarmee komt het team in de 
poule winnaars poule en moet nog drie wedstrijden 
spelen om uit te maken wie mag promoveren naar 
de landelijke competitie. We gaan ze op de voet 
volgen. Proficiat mannen. Zet hem op. 
Hoofdklasse Victory '55 2 - The Victory 3 7-3. 
Ryan Loch (2), Jean-Paul van Westen (2), Michel 
Guyt (2).  Ryan was tegen van der Neut duidelijk 
beter (11-5, 11-5, 11-9). Het ging de mannen goed 
af. De volgende vier partijen werden ruim 
gewonnen, want ook het dubbel van Ryan en 
Michel had geen moeite (11-7, 11-6, 11-5). De 
eerste weerstand kwam tegen Ryan, die zich 
verkeek op Wassey (3-11, 15-13, 5-11, 10-12). 
Michel moest met ruime cijfers capituleren tegen 
Visser (12-10, 4-11, 10-12, 4-11). Ieder won er 
twee en met deze mooie overwinning blijven ze op 
de tweed plek in de poule. Netjes hoor. 
Hoofdklasse Victory '55 3 -  Stede Broec 3 7-3. 
Remko Mulder (1), Bojan Sergic (2), Nick Klaver 
(3). De mannen wilden tegen dit team weer 
vlammen en net als in de uitwedstrijd een goede 
score neerzetten. In het beging liep ook alles op 
rolletjes, en stond het na een uur of twee al vijf nul. 
Het dubbel was overtuigend voor Remko en Nick 
(11-9, 11-4, 11-6). Maar toen kwam de klad erin en 
moest Remko het verliezen van Baas (2-11, 6-11, 
9-11). Bojan kwam daarna tegen Bakker te kort in 
vijven (11-6, 8-11, 7-11, 11-2, 8-11). Nick was 
daarna Baas duidelijk de baas (11-7, 11-8, 11-3). 
Remko kon er niet meer dan eentje winnen, en 
Bojan twee, maar Nick bleef weer ongeslagen en 
staat nu zelf netjes op 90% winst dit seizoen. De 



mannen staan nu vier puntjes voor op de nummer 
twee in de poule. Kampioens-kansen zitten er 
duidelijk in, wie had dat verwacht? 
Hoofdklasse Tempo-Team 5 - Victory '55 4 8-2. 
Mike Reuvers (1), Siem Tol (1), Roan Mulder (0). 
Daar in Amsterdam maakte het vierde niet veel 
kans. Het dubbel ging in drie games verloren (11-4, 
11-5, 11-6). En ook Siem kwam tegen Westmaas 
niet in zijn spel (11-8, 11-4, 11-8). Mike was de 
enige die in de eerste vijf partijen tegen de Leeuw 
wat terug kon doen (11-6, 11-3, 4-11, 9-11, 8-11). 
Roan bleef de hele avond op nul staan. Siem wist er 
met moeite nog eentje op zijn naam te zetten tegen 
van Lingen (9-11, 11-6, 8-11, 11-8, 5-11). Tegen de 
bovenste in de poule was dat alles wat ze ervan 
konden maken. Het team staat nog altijd in de 
degradatiezone en het wordt een moeilijke klus om 
daar bovenop te komen. jammer hoor, maar het was 
al te verwachten. 
2e klasse Victory '55 5 - The Victory 4 9-1. 
Micha Tol (3), Jacques van Westen sr. (2), Theo 
Kemper (3). Een super prestatie van het vijfde, dat 
hiermee weer de eerste plek in de poule weet te 
veroveren. Het ging eigenlijk wel gemakkelijk, 
zoals de mannen thuis de wedstrijdpunten 
oppakten. Zonder al te veel moeite kwamen de 
eerste zes partijen binnen. En toen moest Jacques 
het opnemen tegen Roosien. En hij kwam eerste 
twee games niet in zijn spel. Het moest tot de vijfde 
duren, en toen was op de valreep net mis (5-11, 
5-11, 11-3, 11-8, 9-11). Het dubbel was uiteraard 
voor Micha en Jacques (11-7, 11-8, 11-4). Theo 
won er net als Micha mooi drie. Goed gedaan hoor. 
2e klasse Victory '55 6. 
Deze wedstrijd wordt eind november gespeeld. 
3e klasse  TSTZ Haarlem 6 - Victory '55 7 5-5. 
Mitchell Jonk (3), Richard Buijs (2). Al voor de 
vierde keer moest het zevende team met maar twee 
man aantreden. Dat dit seizoen niet goed gaat 
aflopen, is nu al wel zeker. Maar Mitchell was weer 
top, en hij sloeg Scheitle in een mum van tafel 
(5-11, 0-11, 3-11). Richard had wat meer moeite 
maar deed tegen Tromp niet voor hem onder (7-11, 
9-11, 12-10, 6-11). Het dubbel moest in vijven, 
maar de winst kwam binnen (9-11, 11-7, 10-12, 
11-8, 5-11). De ander twee waren voor Mitchell 
ook niet van de partij en drie keer winst was 
duidelijk. Richard had meer moeite en serveerde 
vaak onnodig mis. Maar tegen Jager ging het 
duidelijk anders. Iedereen krijgt wel eens een 
sorrybal mee, maar in een game zes keer tegen, en 
de laatste drie bij een stand van 8-9, daar zakt je 
broek van af (11-8, 12-10, 10-12, 11-9). Jammer 
hoor. Gelukkig klimmen ze zowat uit de 
degradatiezone. Zet hem op. Het kan nog. 
4e klasse HTC 10 - Victory '55 8 4-6. 
Lia van Westen (2), Peter Mooijer (0), Mark 
Schilder (3). We waren er jammer genoeg niet bij, 
maar Mark stak in een bloed vorm. Toen Lia op het 
nippertje verloor van Roest (12-10, 11-7, 7-11, 

4-11, 12-10), was het Mark die de boel weer recht 
trok tegen Verhaart (9-11, 10-12, 11-8, 11-5, 7-11). 
Ook samen met Lia kwam het dubbelspel binnen 
(10-12, 3-11, 9-11). En Mark was niet meer te 
houden. Tegen Verhaart kwam de ware Mark even 
om de hoek kijken (7-11, 8-11, 3-10. Hij won ze 
alle drie. Peter kon er van de kantlijn alleen maar 
naar kijken. Hij zelf kon geen enkele game 
bemachtigen. En Lia won er twee. Door deze winst 
komen ze weer een beetje dichterbij de rest van de 
poule, al staan ze nog wel als laatste. Maar op een 
puntje. Het kan nog altijd hoor, handhaven in de 
vierde. Ga zo door. 

Competitie wedstrijdschema 
DI 12 nov Tazano 96 2 - Victory '55 7. 
Vr 15 nov Tempo-Team 5 - Victory '55 2; Victory 
'55 3 - HBC 2; . Victory '55 4 - US 5 Victory '55 5 -  
HBC 3; US 7 - Victory '55 6; Victory '55 8 - ZTTC 
7. 
Kantinedienst: Piet Meeder  en na de wedstrijd hulp 
van een van de uitgespeelde teams uitgespeelde 
leden van team 3,4,6 of 8. 


