Tafeltennisnieuws Victory ’55
Handicap toernooi gaat niet door op 16 oktober
Helaas is het niet mogelijk om een toernooi te spelen gedurende deze corona-toestand. Vanwege
overheids-regels is het niet toegestaan om bij zaalsporten toeschouwers toe te laten en moet de kantine dicht en mogen er niet te veel mensen tegelijk
in de zaal. Dus heeft het bestuur besloten om het
toernooi, dat gewoonlijk veel publiek en gezelligheid met zich draagt, uit te stellen. Wanneer het
weer doorgang kan vinden, dat is nu nog niet te
zeggen. Ook voor de vereniging is dit een aderlating, en dat zullen alle verenigingen duidelijk gaan
merken. En of de competitie na de komende conferentie van Rutte nog verspeeld mag gaan worden
is zelfs ook nog niet zeker. We gaan het zien.
Competitie uitslagen:
Landelijk 3e divisie: Victory '55 1 - Hilversum 4
3-7.
Robbert Taalen (0), Stefan Zwarthoed (1), Theerakant Mayam (1). Tegen de koplopers uit Zoetermeer, dan is elk wedstrijdpunt belangrijk. Het
dubbelspel van Theerakant en Robbert had weinig
kans (6-11, 5-11, 7-11). En ook de partij van Stefan
tegen Pelle kwam niet uit de verf (11-9, 6-11, 11-5,
7-11, 8-11). Je kan wel een game winnen, maar in
een partij moeten er dat wel drie zijn. Theerakant
pakte wel de eerste winst tegen Bakx (12-14,
11-6,11-7, 11-5). Maar daar bleef het heel lang bij.
Zij waren gewoon sterker en dat Theerakant van
Pelle verloor (10-12, 10-12, 11-13), dat was een
beetje een afknapper. De enige winst verder kwam
van Stefan, die Bakx op het nippertje aftroefde
(9-11, 11-4, 7-11, 11-7, 11-9). Jammer, maar meer
zet er helaas niet in. Ze staan gelukkig nog in de
middenmoot, dus wel doorzetten mannen.
Overgangsklasse Victory '55 2 - Het Nootwheer
1 5-4.
Mike Reuvers (0), Michel Guijt (2), Ryan Loch (3).
Voor Mike was het een avond zonder veel plezier,
want zonder publiek om aan te moedigen, zonder
kantine en zonder winst bleef er niet veel over.
Tegen Pistoor speelde hij nog in vijven (5-10, 11-7,
11-8, 7-11, 5-111), maar het mocht niet baten. Voor
Ryan was er meer om zich te verheugen. Hij won al
tegen Pistoor (11-4, 12-14, 11-6, 13-11), en daarna
was het nog twee keer prijs, dus zijn persoonlijk
resultaat gaat met sprongen vooruit. Michel kon er
ook twee pakken, maar tegen Mijnen ging het net
niet goed genoeg (8-11, 11-13, 11-4, 9-11). Een
krappe winst tegen de staartploeg, maar het is nog
niet genoeg om uit de gevarenzone te komen. Nog
even doorbijten mannen, dit moet echt gaan ukken
Overgangsklasse Victory '55 3 - DOV 2 2-7
Het derde team heeft deze week niet gespeeld.
1e klasse Rapidity 3 - Victory '55 4 2-7.
Micha Tol (1), Roan Mulder (3), Vince Schilder
(3). Een ruime winst tegen de staartploeg, dus dat is
goed en het team komt hiermee weer in de mid-

denmoot van de poule. Micha kon niet meer dan
een keer winst tegen Quint scoren (2-11, 7-11,
9-11), Maar Roan en Vince klaarden deze klus met
gemak. De man drie keer winst en zo in de wedstrijd-app te zien ging het ze goed af. Naast de partij van Suanet tegen Roan (11-13, 11-9, 6-11, 7-11,
7-11), werd de rest ruim gewonnen. Zoals van den
Berg tegen Vince (4-11, 11-6, 8-11, 9-11). Handhaving in de eerste klasse is een prima prestatie.
Goed gedaan hoor.
2e klasse Victory '55 5 - Tempo-Team 9 8-1.
Jon de Lange (2), Jacques van Westen jr. (3), Stefan
Koning (3). Een klasse overwinning voor ons vijfde
dat nu wel met tien punten voorsprong op de nummer twee de poule aanvoert. Jacques junior was
weer grandioos met drie keer winst, al was het
tegen Roosendaal wel op het nippertje (11-9, 14-12,
12-10), maar zo heeft hij ze het liefst. Ook Stefan
scoorde er drie en ook hij had er twee met maar
twee puntjes verschil. Voor Jon was het niet minder, met twee keer winst, zoals tegen Behari (11-9,
11-7, 9-11, 11-7), maar bij aanvang van zijn derde
partij moest hij opgeven. We hopen dat het niet al
te ernstig is. Sterkte Jon. Misschien zit echt het
kampioenschap er in dit seizoen.
2e klasse Rapidity 5 -- Victory '55 6 5-4.
Jacques van Westen sr. (1), Kwok Hun Wan (1),
Albert Huizinga (2). Het mocht niet helemaal
lukken tegen de staartploeg in de poule. Volgens
Albert was het er veel te koud, en zonder publiek is
het daar geen pretje. Albert kon tegen van der Lem
geen vuist maken (7-11, 11-7, 11-9, 11-3). Maar
daarna versloeg hij de ander twee in drie games.
Jacques kon net als Kwok maar een partij winnen.
Hij bleeft van Dongen in vijven de baas (10-12, 116, 11-4, 5-11, 7-11). Kwok pakte zijn eerste winst
in dit seizoen in de eerste partij tegen Muller (7-11,
8-11, 11-7, 0-11). Dus hij was al heel blij, maar
daar bleef het bij. Met deze score behoudt het team
de plek in de middenmoot, maar het houdt niet
over. Zet hem op mannen, want handhaven is wel
het minste.
3e klasse Victory '55 7 - Amstelveen 4 7-2.
Cees Plat (2), Berry Molenaar (3), Simon Jonk (2).
Ons zevende team is goed op dreef. Met zeventien
punten voorsprong op de nummer twee in de poule
en nog vier wedstrijden te gaan, is het kampioenschap binnen handbereik. Berry was opnieuw oppermachtig met drie keer winst en geen enkele
game uit handen. Tegen Gerasenko was het maar
net (11-7, 11-9, 12-10), maar net is netzogoed genoeg. Simon houdt het liefst de bal zo lang mogelijk op tafel, maar heel soms loopt dat niet goed
af, zoals tegen Fridon (11-5, 11-13, 11-9, 5-11,
6-11). Toch twee wedstrijdpunten, net als Cees die
maar net verloor van Amersfoort (11-9, 17-15,
8-11, 8-11, 9-11). Weer goed gedaan mannen. Nog

heel even de tandjes op mekaar en dan weer op
naar de tweede klasse.
4e klasse Victory '55 8 - HTC 11 1-8.
Ab Jonk (0), Cor Maas (1). Heel triest, maar opnieuw moesten ze met zijn tweetjes de klus zien te
klaren. Wel jammer met dit vijfmans-team, dat er al
niet zo goed voor staat. Cor moest twee keer zijn
meerdere erkennen, zoals tegen Boukert (7-10,
9-11, 9-11). Maar van Kroezen wist hij net de winst
te behouden (11-9, 13-11, 12-14, 3-11, 11-5). Voor
Ab, die (niet zeggen hoor) al de zeventig is
gepasseerd, was het afzien. Maar winnen was er
vrijdag niet bij. Tegen van der Pol was het jammer
maar helaas (8-11, 9-11, 9-11). Met deze eindstand
keldert het team naar de degradatie zone. Jammer
hoor. Hopelijk kan het team er volgende week wel
drie man vinden. Volhouden hoor.
Competitie komende week:.
Vr 16 okt. Spaarne 3 - Victory '55 1. De andere
teams hebben allemaal een week rust.
Kantinedienst: Helaas is de kantine dicht.

