
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Training op maandag om mallig en dinsdagavond met een trainer. Druk maar gezellig tafeltennissen. 

Competitie vrije weken in voorjaar-seizoen. 
Deze en de week erna is er geen wedstrijd-competi-
tie. De bond heeft besloten om deze weken even 
rust te nemen, gezien de voorjaarsvakantie, als veel 
van de spelers toch verhinderd zijn juist tijdens 
schoolvakanties als gezinnen erop uit gaan. Nog 
niet zo lang geleden was het teams zelfs verplicht 
om altijd met drie spelers aan te treden. Maar om-
dat dit vaak nagenoeg niet viel te doen, is er 
besloten om in nood maar twee spelers toe te staan, 
het verlies van drie punten dan maar voor lief ne-
mend. Het is misschien goed dat we voor een keer 
maar even een blik werpen op de stand van de 
teams in de competitie.  
Ons eerste team staat netjes na promotie naar de 3e 
divisie landelijk. Een fraaie plek in de middenmoot. 
Alle vier spelers hebben boven gemiddeld 
gepresteerd en dat is zeker een compliment waard. 
Ook het tweede team staat mooi in de middenmoot, 
na promotie naar de overgangsklasse. Michel Guyt 
en Ryan Loch scoren goed en ook Mike Reuvers 
draag zijn steentjes bij. Klasse hoor. 
Net als de andere twee teams verkeert ook het 
derde team na promotie naar de overgangsklasse in 
de middenmoot. En dat is zeker dankzij de presta-
ties van Nick Klaver en nieuwe speler Sadat Girgis. 
Petje af hoor. 
Voor het vierde team in de eerste klasse ligt het wat 
moeilijker, ook al staan ze nog veilig. Maar dat is 
mede te wijten aan de verhindering van Jacques 
van Westen, die er komende weken weer bij zal 
zijn. We hebben er zeker vertrouwen in dat het 
goed zal komen. 
Het vijfde team gaat in de tweede klasse voor pro-
motie. Ze staan in de kop van de poule en Jacques 
van Westen jr, Stefan Koning en Jon de Lange spe-
len ieder 100%. Eigenlijk kan het niet anders of ze 
promoveren volgend seizoen naar de eerste klasse. 
Zoals al jaren gebruikelijk heeft het zesde team het 
moeilijk in de tweede klasse. Ze krijgen de 
komende twee wedstrijden wel tegen mindere 
teams te spelen, dus voorlopig gaan ze ervan uit dat 
handhaving in deze klasse toch wel het minste is. 
Ook voor dit team zijn we niet ongerust. 

Het zevende team heeft het zoals bekend, weer 
lastig in de vierde klasse. Ze staan nu onderaan, 
maar met de komst van Cor Maas is er weer kans 
op winst. En ook Peter Mooijer heeft laten zien dat 
hij wedstrijdpunten kan scoren. Dus ook voor het 
zevende team is alles nog mogelijk.  
Clubkampioenschappen. 
Op zaterdag 29 februari worden vanaf 13:00 de 
clubkampioenschappen 2020 verspeeld. Inmiddels 
hebben al drieëntwintig spelers zich opgegeven. 
Dus dat wordt weer een gezellige boel. Uiteraard is 
er nog plek om je talenten te tonen en een mooie 
trainingsmiddag mee te maken. Altijd goed om het 
tegen betere spelers op te nemen en ook de mindere 
spelers kunnen er wat van opsteken. Daarnaast is 
het gewoon gezellig in ‘de Schemerpit’. Bezoekers 
zijn uiteraard welkom. 

Competitie wedstrijden over twee weken: 
Di 10 mrt ZTTC 7  - Victory '55 7. 
Do 12 mrt Diemen 1- Victory '55 4 
Vr 13 mrt. Victory '55 2- DOV 2; Victory '55 5- 
Tazano 96 1; Victory '55 6 - JOVO 
Amsterdam '78 2 - Victory '55 3 
ZA 14 mrt 15:00  Victory '55 1- Almeerspin 1 

Kantinedienst: Nico Buijs  en nadat de wedstrijd is 
uitgespeeld, assistentie van de spelers van team 3. 


