
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Geslaagd dubbelspel toernooi, met willekeurige partners was elke keer verrassend en supergezellig. 

Geslaagd dubbelspel toernooi op vrijdagavond. 
Dat er een week van tevoren nog gekscherend in 
het bestuur over gemompeld was, bleek on-
verwachte een mooi succes. Tegen alle verwachting  
in kwamen er wel een-en-twintig mensen meedoen. 
En dat is zowat de hele competitie spelende popu-
latie van Victory’55. En juist omdat er verschil zit 
in speelsterkte, wat het voor iedereen een beetje 
afwachten wat de avond zou brengen. Spelers wer-
den verdeeld in een bak van betere spelers en eentje 
met de mindere. En de tweetallen kwamen door 
loting uit eentje van beide. Tja, dan wordt het natu-
urlijk afwachten wat de avond brengen zal, want je 
weet niet wat je partner allemaal in huis heeft, of 
juist niet. Er werden twee poules gemaakt met elk 
zes tweetallen. De speler die geen partner had, 
kreeg bij elke ronde gewoon een andere speler. En 
zodoende, terwijl iedereen zijn best deed, werd het 
na vijf leuke partijen en vel gelach gewoon een uur 
of tien. En voor de aardigheid kwamen de nummers 
een-en-twee van de poules tegen mekaar uit voor 
een halve finale. Daarin wonnen Stefan Zwarthoed 
en Jacques van Westen sr. van Richard Buijs en 
Jacques van Westen jr. Op de andere tafel zagen we 
Robbert Taalen en Roan Mulder het team van Si-
mon Jonk en Mike Reuvers verslaan. De plek om 
de derde plek werd vervolgens gewonnen door Si-
mon en Mike van Richard en Jacques jr. met 11-9 
in de vijfde game (met een geluksbal). Uiteindelijk 
wonnen rond een uur of half elf Stefan en Jacques 
sr. van Robbert en Roan. En iedereen was het 
erover eens dat dit een zomaar reuze geslaagd 
evenement was. Met dank aan het bestuur, en natu-
urlijk alle deelnemers, die dit hebben doen slagen. 

Uitwisseling met Stedebroec op 11 Januari 2020. 
Op zaterdag 11 Januari zal bij clubhuis ‘ de 
Schemerpit’ rond 12:15 de bus aankomen om de 
deelnemers aan de uitwisseling met Stedebroec in 
Grootebroek te brengen. Vertrek zal uiterlijk om 
12:30 zijn, dus zorg dat je op tijd bent. Zoals te 
doen gebruikelijk worden teams van drie spelers op 

speelsterkte samengesteld en zullen er als in com-
petitieverband wedstrijden worden gespeeld. Alle 
winstpartijen worden bij elkaar opgeteld om uit te 
maken welke vereniging de winnaar is. Na afloop 
kan er natuurlijk nog verder gespeeld worden, als 
daar behoefte aan is. Na douchen is er gelegenheid 
tot gezellig samenzijn, al dan niet onder het genot 
van een natje en een droogje. Afgesproken is dat 
retour met de bus zal zijn om middernacht. Uiter-
aard staat het vrij om met eigen voervoer te komen 
en te gaan. Veel plezier daar en wel terugkomen 
met de beker. We rekenen er op. 

Jeugdtraining op donderdag vanaf 9 Januari. 
Tot die tijd is er op vrijdag geen begeleiding van 
het jeugdbestuur voor de jongste jeugd. Je kan 
natuurlijk wel langskomen of op andere dagen als 
je zin hebt op te spelen en er plek is.  

Clubkampioenschappen op 29 Februari 2020. 
Voor de jaarlijkse clubkampioenschappen op 29 
februari is er nog plek Veel competitiespelende 
leden hebben zich nog niet opgegeven. En dan is 
het een beetje raar dat iemand zich als de beste van 
de vereniging kan noemen. Het is zonder twijvel 
altijd een gezellig toernooi, met bij aanvang poules 
van zes of zeven spelers. Het is in ieder geval een 
goede training in de vrije week van de voorjaars 
competitie thuis. Aanvang zal weer een uur smid-
dags zijn en vermoedelijke afsluiting rond zes uur. 
Toeschouwers zijn natuurlijk ook van harte 
welkom. 


