
 

 

Tafeltennisnieuws Victory ’55 
 

Stefan Zwarthoed in actie 

 

Competitie uitslagen. 

Overgangsklasse HBC 2 - Victory '55 1 2-8 

John Bond (2), Stefan Zwarthoed (3), Robbert 

Taalen (2). In een enorme hal daar in Heemstede 

moest het eerste team zich weer waar maken en de 

competitie starten, met het vizier op het kampioen-

schap. John beet zich vast in Weers en won op het 

nippertje (6-11, 11-8, 5-11, 14-16). En ook Stefan en 

Robbert wonnen hun eerste partij. Het dubbel van 

John en Robbert was weer weergaloos (7-11, 2-11, 

120-10, 6-11). John liet daarop een steekje vallen 

tegen Hoenderdaal (11-5, 8-11, 11-8, 12-10). En ook 

Robbert had het nakijken tegen diezelfde man (11-

8, 6-11, 11-13, 11-3, 11-4). Stefan hield stand en 

won alles. Prima, maar het kan nog beter om als 

beste de eindstreep te halen. Dat gaat vast lukken. 

Zet hem op 

Overgangsklasse DOV 2 - Victory '55 2. 4-6  

Vince Schilder (1), Ryan Loch (2), Bojan Segic (3).  

Vince beet de spits af tegen Klaver, maar dat kwam 

hem duur te staan (11-9, 11-8, 3-11, 11-8). Ryan 

pakte de draad weer op en wist van Stam te winnen 

(5-11, 6-11, 11-13). En Bojan liet zich niet verrassen 

en won gedecideerd van Bosselaar in vijven. Het 

dubbel samen met Ryan daarop kwam maar net te 

kort (11-5, 11-8, 6-11, 11-9). Daarna ging het gelijk 

op, maar moest Ryan met minimaal verschil 

Bosselaar voor laten gaan (11-13, 11-8, 4-11, 12-10, 

12-10). Heel jammer, maar Bojan won weer gewoon 

alles en sleepte een nipte overwinning uit deze pot. 

Prima gedaan heren.  

1e klasse US 4 - Victory '55 3. 

Speelt aanstaande dinsdag de eerste wedstrijd. 

2e klasse TSO 2 - Victory '55 4. 

Het team speelde in de enorme speelhal aan de Wi-

bautstraat, maar de wedstrijd werd gestaakt na de 

eerste partij omdat iemand in een ander team 

plotseling een hartaanval kreeg en gereanimeerd 

moest worden. Het vervolg van de wedstrijd is 

komende maandag.  

2e klasse VDO 2 - Victory '55 5 6-4 

Kwok Hung Wan (2), Theo Kemper (2), Richard 

Buijs (0). Kwok begon voortvarend en sloeg van der 

Wal binnen drie games van tafel (8-11, 12-14, 5-11). 

Maar Richard was niet opgewassen tegen van der 

Jagt (6-11, 11-7, 11-6, 11-8). Theo won van van 

Rossum, die op zijn achtenzeventigste nog zowaar 

prima presteerde. Het dubbel van Theo en Kwok 

ging in een thriller in vijven ten onder (9-11, 7-11, 

11-6, 11-7, 12-10). En daarna won Kwok alsnog en 

ook Theo won nog een keertje al scheelde het alle-

maal maar net, want beide teams waren aan mekaar 

gewaagd. Alleen Richard kon geen spel van waarde 

op tafel brengen. Hij verloor alles ook al deed hij nog 

zijn best. Een moeizaam begin in deze hogere klasse. 

Maar ze willlen zich zeker handhaven. 

3e klasse Tempo-Team 15 - Victory '55 6 4-6. 

Lia van Westen (1), Mark Schilder (2), Omar van 

der Horst (3). Het zesde gaat weer proberen zich te 

handhaven in de derde klasse en moest daar in Am-

sterdam zich zien te wapenen tegen een sterk team. 

Lia begon sterk tegen Kapteijns, maar zij was een 

tikkeltje sterker (15-13, 11-5, 11-9). Ook Mark ver-

loor op het nippertje van Spijker (12-10, 11-8, 11-9). 

Maar Omar was in goede doen en won ruim van 

Koopman. Het dubbel samen met Lia kwam er niet 

aan en verloor (15-13, 11-6, 10-12, 11-2). Toen 

daarna Lia de winst aan Spijker op een millimeter 

moest gunnen (12-10, 4-11, 117, 15-13) zagen ze het 

even niet meer zitten, maar het tij keerde en daarna 

wonnen ze zomaar alles. Een prima prestatie waar ze 

trots op mogen zijn. Zeker omdat Omar er drie op 

zijn naam schreef. Een goed begin is het halve werk. 

Klasse. 

Wedstrijdschema. 

Jeugd:Za 4 feb Victory '55 1 - Sporting SDO 1. 

Senioren:  

Ma 30 jan 19:45  TSO 2 - Victory '55 4 

Di 31 jan 19:30  US 4 - Victory '55 3 

Vr 03 feb Victory '55 3 - Polisport 1; Victory '55 4  

- Het Nootwheer 4; Victory '55 5 - The Victory 2; 

Victory '55 6 - Tazano 96 2. 

Za 04 feb 15:00  Victory '55 1 - US 2; Victory '55 2 

- De Victors 1. 


