
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Clubgebouw geopend vanaf 1 juli. 
Met de persconferentie van de regering van vorige 
week is het duidelijk geworden dat onze eerste 
opzet om met tijdsblokken van maar één uur te 
komen tafeltennissen, niet meer hoeft. Dus vanaf 1 
Juli hoef je niet meer te reserveren en kan iedereen 
gewoon weer naar ‘de Schemerpit’ komen om te 
trainen en te spelen. Zoals wel duidelijk is, hoef je 
nou sowieso niet zo bang te zijn dat de norm van 
anderhalve meter afstand bij tafeltennis niet 
gehaald wordt. Want met een tafeltennistafel er-
tussen, ben je automatisch al wel drie meter van 
mekaar af.  
Wel vraagt het bestuur om in de kantine en los van 
spelen zelf, die norm van anderhalve meter afstand 
in acht te blijven nemen. Dan hoeft niemand zich 
verder druk te maken, en blijven we allemaal 
hopelijk gezond.  
In de zaal staan flacons met handgel. Die dus wel 
even gebruiken. En ook de eerste weken graag met 
douchen rekening houden met de anderhalve meter 
regel. Dus met niet meer dan met twee mensen 
tegelijk douchen. 

Het bestuur heeft aangegeven, dat dat de maandag- 
en woensdag middag nog steeds gereserveerd blijft 
voor de bappen (bejaarde spelers)  

Hoe het straks met de competitie gaat worden, en 
of die wel kan starten in de eerste week van Sep-
tember, is voor zover we weten al besloten. En 
aangezien er geen promotie of degradatie is 
gespeeld, zullen de teams van vorige seizoen weer 
gewoon worden opgesteld.. Gelukkig is de eis om 
met maximaal twee mensen in de auto te reizen, al 
vervallen. Want dat is wel een dingetje als je met 
drie-mans teams uit moet spelen. Ook het feit dat 
dubbelspel gewoon gespeeld mag worden, wel erg 
prettig. We gaan het zien. 

Jaarvergadering tafeltennis 10 Juli om 20:00. 
Zoals vorige week al aangegeven, zijn alle leden 
uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene leden-ver-
gadering van Victory’55 op 10 juli. Wees welkom.


