
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Competitie uitslagen: 
Landelijk 3e divisie: Victory ’55 1. 
Het eerste team heeft de ze week nog niet gespeeld. 
Overgangsklasse Victory '55 2 - Amstelveen 1 1-
8. 
Mike Reuvers (0), Ryan Loch (1). Het hield niet 
over op de eerste speeldag voor het tweede. Sneu 
dat ze maar met zijn tweetjes de strijd moesten 
aangaan. En die lui waren wel meteen een klasse 
beter. Ryan kwam dichtbij tegen Verburg, maar het 
mocht niet baten (2-11, 9-11, 9-11). En tegen Sahe 
Blal was het net zo net niet (9-11, 7-11, 9-11). 
Zoals we weten werd er niet gedubbeld, vanwege 
de corona-regels die de tafeltennisbond heeft 
gesteld. Maar zijn laatste partij wist Ryan toch net-
jes te winnen te4gen Bakker (11-9, 9-11, 11-4, 
11-7). Voor Mike was net nog minder, want hij 
kwam helemaal niet tot scoren. Slechts twee vier-
setters was wat hij wist te presteren. Volgende week 
beter, want anders wordt het een toontje lager vol-
gend seizoen. 
OvergangsklasseAmsterdam '78 1 - Victory '55 3 
9-0. 
Remko Mulder (0), Nick Klaver (0), Roan Mulder 
(0). Voor ons derde was het diep triest. Geen enkele 
partij werd gewonnen en ze hadden duidelijk pech. 
Nick kreeg in vijven klop van Post die het laatste 
puntje net voor de neus van Nick wegkaapte (11-1, 
5-11, 11-8, 3-11, 11-9). Ook Roan moest het ont-
gelden tegen Takano (11-8, 12-10, 11-9). Dat later 
ook Remko ten onder ging met twee puntjes ver-
schil maakte het er niet beter op tegen Takano 
(11-2, 6-11,11-4, 13-11). En in de laatste partij was 
het opnieuw Nick die nipt verloor van Eugenio (12-
10, 9-11, 11-3, 13-11). Dit kan duidelijk veel beter. 
en hopelijk al volgende week.  
1e klasse Stede Broec 6 - Victory '55 4 5-4. 
Micha Tol (03), Roan Mulder (1), Vince Schilder 
(3). Een nipt verlies voor het team daar in Groote-
broek. Vince was opper sterk en pakte ze alle drie, 
maar Micha had duidelijk zijn dag niet en verloor 
alles. Roan verloor maar net van Hoogland (11-8, 
11-4, 7-11, 12-10). Maar hij revancheerde zich 
even later tegen Szczepaniak (7-11, 11-13, 11-9, 6-
11). Micha probeerde het natuurlijk wel, maar dan 
moet alles meezitten. Tegen die man met die onuit-
sprekelijke naam was het krap mis (11-7, 8-11,11-9, 
14-12). Vince had het voordeel tegen diezelfde man 
(11-8, 7-11, 11-6, 8-11, 9-11). Het is een goed be-
gin, ga zo door mannen. 
2e klasse Victory '55 5 - JOVO 4 6-3,  
Mitchell Jonk (2), Jacques van Westen jr. (2), Ste-
fan Koning (2). Een opsteker voor het vijfde dat 
won van de Amsterdammers met ruime cijfers. 
Mitchell beet de spits af tegen Buffing (11-4, 11-9, 
3-11, 11-9). En ook Jacques kreeg de smaak te 
pakken tegen Waldram (11-9, 11-4, 11-9). Onze 

mannen waren wel fanatiek, maar ze hielden het 
koppie er bij. Voor Stefan was het tevergeefs in 
vijven tegen Webster (7-11, 11-5, 11-8, 9-11, 5-11). 
Webster won alles, maar dat is ie wel gewend. 
Jacques hield maar net stand tegen Buffing, maar 
het was genoeg (12-10, 13-11, 9-11, 9-11, 12-10). 
Een mooie winst en dat smaakt naar meer. Zet hem 
op mannen. 
2e klasse Victory '55 6- ZTTC 4 7-2. 
Jacques van Westen sr. (3), Theo Kemper (2), Al-
bert Huizinga (2). Een prima prestatie voor dit 
nieuwe team in de tweede klasse. Jacques was weer 
weergaloos met drie overwinningen. Hij begon 
goed tegen Maliniero vanuit achterstand (7-11, 
11-9, 8-11, 17-15, 11-8). Ook Albert schitterde 
tegen Meijer (11-8, 11-3, 11-4). Theo moest er even 
in komen maar daarna was het raak tegen Maliniero 
(11-9, 11-9, 11-5). Op de spannende verloren wed-
strijd van Albert tegen van Hassel na (12-11, 7-11, 
11-9, 11-8, 9-11), werd verder alles gewonnen, 
waarmee het team zomaar bovenaan staat na de 
eerste wedstrijd. Als dat geen hoge ogen gooit… 
3e klasse Victory '55 7. 
Het zevende team start met een incomplete poule 
en speelde deze week niet. 
4e klasse Spaarne 11 - Victory '55 8 2-7. 
Mark Schilder (2), Cor Maas (2), Lia van Westen 
(3). Een monsterscore voor het achtste, dat nog wat 
goed had te maken van vorig seizoen. Tegen de 
verwachting in mochten ze alsnog meedoen in de 
vierde klasse, maar met de komst van Cor Maas 
lijkt het zonnetje weer te gaan schijnen. Cor pakte 
er weer zoals vanouds meteen twee voor zijn reke-
ning. Al ging de eerste pot tegen Mesuny niet zoals 
hij had gehoopt (6-11, 11-3, 11-9, 11-13, 11-4). 
Mark en Lia pakten wel hun eerste winst. En Lia 
liet dat gevoel niet meer los. Tegen Harkema was 
het nippertje, maar ook die punten tellen (6-11, 11-
9, 8-11, 9-11). Ook Mark won zowaar twee keer, 
zoals tegen Schouten (9-11, 9-11, 6-11).  
Competitie komende week:. 
Vr. 18 Sept. Victory '55 3- Nieuw Vennep 1;  
Za 19 sep 15:00 Victory '55 1- Almeerspin 1; 17:00  
US 3 - Victory '55 2; Victory '55 4- Amsterdam '78 
3; Amsterdam '78 5 - Victory '55 5; US 6 - Victory 
'55 6; Victory '55 7 - TSO 3; Victory '55 8 - Am-
stelveen 5. 
Kantinedienst: Jacques van Westen sr, en de spelers 
van team 8 als ze klaar zijn. 


