
Tafeltennisnieuws Victory ’55.. 

Tafeltennis competitie najaarsseizoen weer 
gestart. 
Na een paar maanden zonder actieve tafeltennis is 
afgelopen week de competitie.weer gestart. 
Uiteraard waren er verscheidene spelers die de 
afgelopen tijd een balletje wilden slaan, maar het 
duurde tot medio juli dat eindelijk de volledige 
vloer van de speelzaal weer gerepareerd was. Met 
de hulp van vele vrijwilligers was het een enorme 
klus om de vermolmde vloer te verwijderen en alles 
weer speelklaar te maken. Compliment voor 
iedereen die daaraan mee heeft geholpen. Tijdens 
die laatste maanden kwam ook het trieste nieuws 
dat speeltalent Jaap Karregat helaas kwam te 
overlijden tijdens een zware operatie. En vernamen 
w e d a t r e c e n t e l i j k o o k n o g o n z e o u d 
penningmeester Cor Jonk was overleden. Laten we 
hopen dat we komende maanden ons in rustiger 
vaarwater kunnen begeven en dat we zonder meer 
zowat elke dag van de speelzaal gebruik kunnen 
blijven maken. Dat tafeltennis weer net zo leuk 
blijft als we allemaal al jaren gewend zijn. 

Competitie. 
Overgangsklasse ZTTC 1 - Victory '55 1 0-10. 
John Bond (3), Stefan Zwarthoed (3), Theerakant 
Mayam (3). Daar in Weesp was het eerste bereid 
om hun eerste slag te slaan. Stefan wist krap in 
vijven te winnen van Peeters, maar John moest 
daarna alles uit de kast halen tegen Karnies (12-14, 
12-10, 7-11, 12-14, 12-14). Theerakant won daarop 
krap met 9-11 in de derde tegen broer Peeters. Het 
dubbel was een makkie voor John en Theerakant, 
en vervolgens ging het op rolletjes. Theerakant 
kneep hem nog een keertje tegen Karnies, met een 
mooie winst in vijven (13-11, 12-14, 9-11, 11-6, 
11-13). Daarmee staat het team meteen met 
voorsprong op de eerste plek. Cool toch? 
Hoofdklasse Victory '55 2 - Victory’55 4 7-3. 
Ryan Loch (3), Michel Guyt (3). Al op de eerste 
speelavond moest het tweede starten met maar twee 
spelers. Desalniettemin waren ze in goede doen en 
konden hun puntjes pakken. Voor beide spelers was 
de eerste partij zonder veel moeite in drie games 
winst. Maar het dubbel tegen Albert en Roan, die 
beide nieuw lid zijn geworden, afkomstig van 
Noothweer, dat was different cook. Elke game krap 
en kantje boord. Maar uiteindelijk was het tweede 
team de beste (11-8, 14-12, 8-11, 11-9). Michel 
won daarna met 12-10 in de derde tegen Albert, en 
tenslotte was het Ryan die Jon met een fraaie 
genadeslag verschalkte (11-7, 8-11, 11-9, 12-10). 
Hoofdklasse Rapiditiy 2 - Victory '55 3 8-2 
Bojan Segic (0), Remko Mulder (0), Nick Klaver 
(2). Het was een zware bedoening daar in 
Beverwijk, want onze mannen kwamen er niet aan. 
Bojan verloor in vijven van Wittebrooed (9-11, 
8-11, 11-5, 11-9, 11-8), En Remko werd van de 

tafel gemept door Kreike (11-8, 5-11, 11-7, 11-2). 
Met dubbel was het meteen naadje (11-8, 11-7, 
11-5). Daarna was het de nieuwe speler Nick die 
een duit in het zakje deed tegen Wittebrood (12-10, 
8-11, 8-11, 8-11). Remko mocht daarna even ballen 
rapen tegen Muller (11-1, 11-3, 11-4), maar had 
dikke pech tegen Wittebrood die hem de winst 
ontnam (11-7, 11-13, 13-11, 12-10). Nick pakte als 
laatst nog een wedstrijdpunt tegen Kreike, en 
hiermee is de laatste plek in de poule vooralsnog 
een feit. Werk aan de winkel de volgende keer thuis 
mannen. 
Hoofdklasse Victory '55 2 - Victory’55 4 7-3 
Mike Reuvers (0), Albert Huizinga (0), Jon de 
Lange (), Roan Mulder (0). Zie bij Victory’55 2. 
2e klasse Victory ’55 2 - Spaarne 5 5-5. 
Theo Kemper(2), Micha Tol (1), Vince Schilder (2). 
Het vijfde wil zich graag handhaven in de tweede 
klasse en moest tegen de mannen uit Haarlem goed 
voor de dag komen. Theo pakte zijn eerste puntje 
netjes tegen Kuit (11-4, 11-8, 12-10). En ook Vince 
kwam goed voor de dag tegen van der Zwet (11-5, 
11-7, 14-16. 12-10). Het dubbel van Vince en 
Micha was nog niet op mekaar ingespeeld en dat 
ging duidelijk nog niet goed (6-11, 8-11, 6-11). 
Theo won daarop zijn tweede maar moest in de 
derde Kuit feliciteren (11-13, 4-11, 10-12). Vince 
en Micha pakten daarna elk nog een partij en 
daarmee was een verdiend gelijkspel een feit. 
Netjes. 
2e klasse  Victory '55 6 - Nieuw Vennep 2 2-8. 
Cees Plat (1), Simon Jonk (0), Jack Groot (0). Het 
was dat Cees zijn eerste partij van Stoekenbroek 
wist te pakken (11-6, 11-3, 12-10) want daarna was 
het drie keer niks. Simon verloor van Bouterse 
(11-13, 8-11, 11-9, 13-15) en Cees moest in zijn 
laatste potje de gunst gunnen aan van der Grieft 
(11-5, 6-11, 2-11, 11-9, 13-15). Verder waren die 
andere spelers gewoon beter. Als enige wapenfeit 
kan dan nog het dubbel van Cees en Jack genoemd 
worden, want die was duidelijk spannend tot de 
laatste slag voor de winst (12-10, 10-12, 11-9, 
12-10). Onderaan in de poule is geen goede start. 
Zet hem op mannen. 
3e klasse  Amsterdam ’78 5 - Victory '55 7 9-1. 
Mitchell Jonk (1), Richard Buijs (0). Een groter 
debacle dan daar aan de Overtoom hadden de 
mannen al jaren niet meegemaakt. Begon het met 
maar met zijn tweetjes meteen achttien euro in de 
parkeer-meter te moeten dokken. Daarna was het in 
dat donkere zaaltje alsof niks meer lukte. Het lag 
vast niet aan het feit dat het volle maan was op 
vrijdag de dertiende, maar bij Richard mislukte 
echt alles. Geen enkele looping drive, prikbal of 
alleen maar serveren lukte. Zelfs een derde klasse 
onwaardig. Mitchell kon dan nog van Wang winnen 
(8-11, 7-11, 5-11), maar dat was alles. Volgens 
zeggen gaan ze komend seizoen in een nieuwe zaal 



spelen daar. Dat zal verdorie tijd worden, want 
niemand wil nog in die zaal vol schimmel en 
oneffen vloer aan de bak. Laten we hopen dat het 
team zich binnenkort weer voltallig kan meten met 
de rest in de poule. Dit niet meer. 
4e klasse US  11 - Victory '55 8 10-0. 
Mark Schilder (0), Peter Mooijer (0), Frans 
Brocken (0). Helaas was de tafeltennis app voor 
maar drie partijen gevuld en hebben we geen 
formuliertje ontvangen, dus kunnen we niet meer 
zeggen dat Mark verloor van van Gelderen (12-10, 
11-8, 16-18, 11-6). Frans de mist in ging tegen van 
Roovere (11-9, 9-11, 11-6, 11-5). En Peter ging 
over de knie tegen Bruyneel ((11-2, 11-3, 11-5). 
Een moeizaam begin voor het achtste dat de 
komende weken zeker de training moet gebruiken 
om in controle te komen. Het zou sneu zijn als ze 
na degradatie uit de derde klasse dit jaar weer in de 
heen en weer boot komen. Om nog verder op de 
achterste tafel in de zaal te komen te spelen. Zet 
hem op, er zit veel meer in dan deze keer. 
Competitie wedstrijdschema deze week: 
VR 20 sep Victory '55 4 - Tempo-Team 5.; The 
Victory 4 -  Victory '55 5; JOVO 4 - Victory '55 6; 
Victory '55 7 - TSTZ Haarlem 6; Victory '55 8 -  
HTC 10. 
ZA 21 sep 15:00  Victory '55 1 -  De Victors 1; . 
16:00  The Victory 3 -  Victory '55 2; 17:00  Stede 
Broec 3 -  Victory '55 3. 
Kantinedienst: Theo Kemper en Peter Mooijer en 
na de wedstrijd hulp van ede uitgespeelde leden 
van team 4. 


