
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Schemerpit nog gesloten vanaf 17:00 
Zoals eerder gemeld is vanuit de overheid te ken-
nen gegeven dat binnensporten niet meer gespeeld 
mogen worden na 17:00 uur. Dat er dus voor tafel-
tennissen, behalve die paar uurtjes s’middags voor 
de jongste spelers en de bappen (bejaarde spelers) 
weinig meer mogelijk is, is duidelijk. Wat we dins-
dag 14 december te horen krijgen, is nu bij het 
schrijven van dit verslag nog niet bekend. Naar het 
in eerste instantie laat aanzien zou de piek in het 
aantal ziekenhuisopnamen misschien voorbij zijn, 
maar of de avond-lockdown op korte termijn 
beëindigd zal worden, is nog niet te verwachten. En 
wat er nog op ons afkomt komend jaar, is onzeker. 
Maar het bestuur moet wel aan de slag, om te 
kijken wat we doen met de geplande uitwisseling 
met Stedebroec op 15 Januari. Het wordt er niet 
beter op. Jammer dat ook tafeltennis spelen en alle 
andere binnensporten te lijden hebben van al dit 
lastige gedoe. Laten we hopen dat de regels snel 
weer over gaan en dat een goede remedie tegen de 
ziekte wereldwijd wordt gevonden. En ons uurtje 
tafeltennissen s’avonds weer gewoon doorgang 
mag vinden. 

Eindstanden na-competitie 2021. 
3e divisie Victory '55 1.  
Na een jaar van beslommeringen en regels van de 
overheid die tafeltennis en training onmogelijk 
maakten, was het lastig om zich te kunnen hand-
haven op het landelijke niveau. Maar de mannen 
van het eerste leverden een prima resultaat door 
zich opnieuw te handhaven. Complimenten voor de 
inzet en natuurlijk voor Michel Guijt die de plek 
van Theerakant Mayam moest innemen. 
Eindstand: 1) HTTV -070 1 66; 2) Smash 64; 3 
Alexandria ’66 2 57; 4 Victory’55 1 45; 5) US 2 38;  
6) Rapidity 1 30. 
Persoonlijk resultaat: John Bond 24-14 58%; Stefan 
Zwarthoed 24-13 54%; Michel Guijt 24-9 38%;   
Robbert Taalen 15-5 33%. 
Overgangsklasse Victory '55 2. 
Het tweede team had te maken met het uitvallen 
van Edwin Roumimper, en ook de anderen hadden 
moeite om gelegenheid te vinden om te komen 
trainen. Met name ook omdat ze van buiten komen 
en de overheidsmaatregelen dat soms ondoenlijk 
maakte. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze 
uiteindelijk op de vijfde plek in de poule eindigden, 
waarmee ze (als de bond niet ingrijpt) daarmee 
zullen degraderen naar de eerste klasse. 
Eindstand: 1) Stede Broec 1 60;2) Tempo-Team 5                
55; 3) De Victors 1 49; 4 The Victory 2 43; 5) Vic-
tory '55 2 41; 6) HBC 2 22. 
Persoonlijk resultaat: Bojan Segic 15-13 87%; Nick 
Klaver 4-2 50%; Remko Mulder 24-10 42%; Wilco 
Roes 27-7 26%.  
Hoofdklasse Victory '55 3. 

Het derde team wist zich wonderwel te schikken in 
dit seizoen en presteerde bovenmatig. Ze stevenden 
zelfs af op een koppositie, maar moesten genoegen 
nemen met een fraaie tweede plek in de eindstand. 
Een prima prestatie.  
Eindstand: 1) HTC 2 58; 2) Victory '55 3 52; 3) 
TSTZ Haarlem 1 48; 4) Het Nootwheer 1 43; 5) 
Tempo-Team 6 0; 6) Stede Broec 3 29.  
Persoonlijk resultaat: Roan Mulder 20-14 70%; 
Ryan Loch 20-11 55%; Vince Schilder 21-11 52%; 
Jean-Paul van Westen 18-7 39%. 
1e klasse Victory’55 4. 
Het vierde team kreeg meteen de eerste weken al te 
maken met dat twee spelers uitvielen en ze met zijn 
tweetjes de zaak moesten zien te trekken. Dat ging 
natuurlijk niet en gelukkig waren er binnen de 
vereniging spelers die af en toe invielen om er toch 
wat van te maken. Dat ze zich uiteindelijk toch wis-
ten te handhaven is natuurlijk een prestatie van 
formaat, die waardering en respect verdient. 
Eindstand: 1) Amsterdam 1 64; 2) Amsterdam '78 3            
58; 3) Tempo-Team  50; 4) Victory '55 4 46; 5) 
Stede Broec 5 36; 6) Noordkop 1 16. 
Persoonlijk resultaat: Stefan Koning 27-16 59%; 
Mitchell Jonk 24-14 58%; Jacques van Westen (jr) 
12-6 50%. 

2e klasse Victory '55 5. 
Het vijfde is in de tweede klasse altijd het hele 
seizoen aan het vechten voor handhaving ook dit 
seizoen scheelde het niet veel. Maar de mannen 
kweten zich van een goede zaak en wisten zich op-
nieuw te handhaven. Ook dit jaar schitterde Barry 
met een prima resultaat, en leverde ook Kees een 
prima prestatie nadat hij een tijd lang uitgeschakeld 
was geweest. 
Eindstand: 1) US 5 65; 2) JOVO 3 54; 3) Victory 
'55 5 46; 4) Het Nootwheer 3 44; 5) Rapidity 3                 
34; 6) HTC 5 27. 
Persoonlijk resultaat: Berry Molenaar 21-16 76%; 
Jack Groot 15-8 53%; Simon Jonk 24-10 42%; 
Kees Plat 21-8 38%. 
Simon Jonk (1), Jack Groot (0), Berry Molenaar 
(3). T, 
2e klasse  Victory '55 6. 
Het zesde team kreeg te maken met blessures en 
moest vervangers zien te vinden voor twee spelers. 
En dat is natuurlijk haast ondoenlijk als je zowat 
het laatste team in de vereniging bent. Dus degra-
datie uit de tweede klasse hing als een zwaard van 
Damocles de hele competitie op de loer. Gelukkig 
was Zhang bereid om in te vallen die hielp het team 
om zich te handhaven.  
Eindstand: 1) Het Nootwheer 2 54; 2) Spaarne 2                  
49; 3) TSO 1 47; 4) Victory '55 6 47; 5) Tazano 96 
1 43; 6) Amsterdam '78 6 30. 



Persoonlijk resultaat: Albert Huizinga 27-18 67%; 
Jacques van Westen 27-16 59%; Theo Kemper 6-2 
33%; Richard Buijs 12-1 8%. 
4e klasse Victory '55 7. 
Het zevende team kreeg te maken met opnieuw 
uitvallers en ziekenhuis. Daarnaast liet Cheol 
Zhang weten geen competitie meer te willen spe-
len, dus dat zag er zeker niet goed uit. Gelukkig 
was redder in de nood Omar van der Horst bereid 
om in het team mee te komen spelen en daarnaast 
bleek de training van Mark en Peter eindelijk 
vruchten af te werpen en zag het er opeens 
rooskleurig uit. Maar dat niet alleen, ze speelden de 
sterren van de hemel en wisten zich met ruime 
voorsprong kampioen te spelen. Klasse hoor. 
Eindstand: 1) Victory '55 7- 65; 2) Tempo-Team 14              
48; 3) JOVO 6 46; 4) AMVJ 2 43; 5) HTC 11                     
38; 6) Het Nootwheer 12 30. 
Persoonlijk resultaat: Cheol Zhang 6-6 100%; 
Omar van der Horst 20-17 85%; Lia van Westen 
(18014 78%; Peter Mooijer 1709 53%; Mark 
Schilder 14-7 50%. 

Uitslagen Grot Clubactie. 
Onze vereniging heeft ook meegedaan aan de Grote 
Clubactie, waarbij veel leden loten hebben gekocht, 
en waarbij een deel van de kostprijs wordt gestort 
op de rekening van de vereniging. Dus dit soort 
sponsoractie wordt zeer gewaardeerd. En de 
trekking is vorige week geweest en daarin is te 
lezen dat iedereen die een lotnummer heeft, dat 
eindigt op het cijfer 6, heeft een Greetz waardebon 
gewonnen van 5 euro. De winnaars van de 
waardebonnen kunnen deze verzilveren via web-
site: https://lotchecker.clubactie.nl/. De vereniging 
heeft daarnaast ook nog een paar prijsjes van 10 
euro getrokken uit de lijst van deelnemers en die 
prijsjes wordend door de penningmeester overge-
maakt naar hun bankrekening: Nick Klaver, Jack 
Groot (2x), Jean Paul van Westen en Crelis Kwak-
man. 

Teamindeling voorjaarsseizoen 2022. 
Het bestuur heeft samen met enkele spelers een 
indeling gemaakt voor het komend seizoen, er van 
uitgaande dat de competitie weer als normaal zal 
kunnen beginnen, in de loop van januari (uiteraard 
ijs en weder dienende). De secretaris zal deze team-
samenstelling aan de tafeltennisbond doorgeven. 
Team 1: John Bond, Robbert Taalen, Michel Guijt, 
Stefan Zwarthoed. 
Team 2: Ryan Loch, Roan Mulder en Nick Klaver. 
Team 3: Albert Huizinga, Bojan Segic, Wilco Roes, 
Sadat Girgis, Edwin Roumimper. 
Team 4: Jean-Pal van Westen, Mitchell Jonk, Ste-
fan Koning, Vince Schilder, Jacques van Westen 
(jr). 
Team 5: Cees Plat, Berry Molenaar, Simon Jonk, 
Jack Groot, Theo Kemper, Jacques van Westen (sr).  

Team 6: Lia van Westen, Omar van der Horst, Peter 
Mooijer, Mark Schilder, Cor Maas, Richard Buijs, 
Wan Kok Hun. 


