Tafeltennisnieuws Victory ’55
Competitie.
Jeugdstarters: Victory 55 1 - The Victory 1 - 5-0.
Kane Schilder (2), Leon Veerman (2). Een prima
prestatie van het jeugdteam tegen de jongens uit
Weesp. Ze lieten weinig aan twijfels over. Kane
won van ter Heide op het nippertje (11-5, 6-11, 117, 11-9). En Leon sloeg Zwaga van tafel (11-3, 1210, 11-8). Ook het dubbel kwam netjes binnen (117, 12-10, 11-9). Het was elke keer op het laatse
punt aan, maar dat mag niet hinderen. Uiteindelijk
een overtuigende overwinning en ze staan nu in
deze na-competitie meteen aan de kop. en dat is
niet mis voor onze jonge jongens. Goed gedaan
zeg. De jongens krijgen extra training van de mannen van het eerste senioren team en dat bewijst
zich. Zet hem op. Nog een paar weken de tanden op
mekaar.
Overgangsklasse: HTC 2 - Victory ’55 2-8.
John Bond (2), Ryan Loch (2), Stefan Zwarthoed
(3). Het wordt wel razend spannend in de hoogste
afdelingsklasse, waar ons eerste probeert kampioen
te worden. Want ze willen weer landelijk spelen.
John begon goed tegen Allis (4-11, 5-22, 9-22). En
ook Stefan snapte dat het er echt om ging, om goed
voor de dag te komen als de finale volgende week
tegen Stedebroec gepland staat. Maar invaller Ryan
was niet gewassen tegen Bakker (11-9, 11-1, 11-8).
Het dubbel van John en Stefan liet geen twijfel
(5-11, 7-011, 6-11). Het ging goed, en alles werd
ruim gewonnen totdat John door Bakker werd verrast en de winst uit handen gaf (11-7, 115, 11-9).
Het gaat volgende keer thuis om de knikkers of
opnieuw een jaartje in deze klasse, nu met een puntje achterstand op Stedebroec. Moedig ze aan op 3
december in de Schemerpit, want dan wordt het
menens.
Overgangsklasse Victory '55 2.
Het tweede team heeft deze week niet gespeeld.
Hoofdklasse Victory '55 3 - Olympia (E) 1 7-3.
Jean-Paul van Westen (3), Vince Schilder (3), Stefan Koning (1). Voor het derde is de wedstrijd tegen
de startploeg cruciaal want ze staan nog altijd op de
een na laatste plek in de poule. Maar thuis waren ze
in het voordeel en Jean-Paul kwam op het nippertje
voorbij Bosch (11-5, 11-5, 9-11, 11-9). Ook Stefan
had dat mazzeltje tegen Smit (13-11, 9-11, 11-8,
11-9). en Vince won ook maar net. Maar het dubbel
van Jean-Paul en Vince kwam duidelijk te kort. Ze
stonden mekaar duidelijk een beetje in de weg en
het liep voor geen meter (9-11, 6-11, 11-2, 4-11).
De mannen herpakten zich, maar Stefan kon het
niet bolwerken en verloor zijn laatste partijen. JeanPaul en Vince lieten er geen twijfel over, dat ze niet
willen degraderen, maar die kans is helaas groot.
2e klasse Victory '55 4 - HTC 4 7-3.
Jack Groot (2), Cees Plat (2), Berry Molenaar (3).
Dat Cees elke week moet beginnen is nou niet
meteen in het voordeel, want hij is dan nog niet

meteen op zijn best. Ook tegen van Driel was het
niet best (12-14, 5-11, 7-11). Maar hij herpakte zich
en won de andere twee op zijn jarenlange souplesse
en zijn daverende backhand. Jack en Berry lieten
geen twijfel in de twee eerste partijen maar het
dubbel samen zag nou niet bepaal een goed einde .
Ze werden van tafel gemept (4-11, 10-12, 3-11).
Berry liet zich dat niet gelegen liggen en pakte de
partij tegen Murk wel krap (10-12, 11-9, 11-5,
15-13). Ook Jack pakte nog een partij maar moest
het tegen van Driel afleggen (9-11, 8-11, 10-12).
De tweede plek in de poule geven ze niet meer uit
handen. En dat is natuurlijk klasse.
3e klasse Victory '55 5 - US 7 9-1.
Theo Kemper (3), Kwok Hung Wan (3), Jon de
Lange (3). Tegen de naaste concurrenten aan de
kop in de poule moest natuurlijk alles uit de kast en
het vijfde kon met het uitvallen van Richard
gelukkig een beroep doen op vierde speler Jon, die
een klasse apart is. Ook al had hij bijna twee jaar
niet gespeeld, voor Jon waren de mannen van US
geen partij. Kwok en Theo wonnen hun eerste partij
en het dubbel was overtuigend voor Theo en Jon
(12-10, 11-4, 11-8). Theo schitterde tegen
Chamuleau die hij in de uitwedstrijd nog had verloren (11-3, 11-6, 11-8). En Kwok was ook goed
bezig, ook zei hij op voorhand dat hij het niet zag
zitten dat ze kampioen zouden gaan worden, want
hij had voorheen in de tweede klasse weinig
gepresteerd. Maar met een 9-0 voorsprong gaf hij
alles in zijn laatste partij van de avond en zag hij de
er de winst al aankomen, maar dat pakte anders uit
tegen van den Bos ( 11-9, 11-7, 3-11, 7-11, 7-11).
Al met al een prima prestatie, dat nu al het kampioenschap in de derde klasse is behaald. Proficiat en
veel plezier in de tweede klasse volgend seizoen.
3e klasse Victory '55 6 - JOVO 5 5 7-3.
Mark Schilder (1), Peter Mooijer (2), Cheol Zhang
(3). Een prima prestatie opnieuw van ons zesde dat
nog altijd netjes in de middenmoot van de poule
bivakkeert. Cheol liet Stroosnijder even ballenrapen (11-9, 11-5, 11-5). En Peter had moeite met
Verdouw, maar was hem in vijven maar net de baas
(2-11, 11-7, 5-11, 11-6, 11-9). Het dubbel was netjes voor Mark en Cheol (11-5, 11-4, 11-8). Daarna
was het Cheol die zoals gewoonlijk alles won. En
dat deed hij overtuigend, zoals tegen Svahnstroem
(11-3, 11-5, 11-4). Peter en Mark wonnen ook hun
partijen, maar beiden moesten wel een partij uit
handen geven. Mark liet wel Verdouw zien dat de
uitegebreide training vruchten begint te leveren
(11-9, 11-1, 11-7). Een ruime winsten en met deze
prestatie het team tevreden zijn, want ze handhaven
zich in deze derde klasse
Competitie wedstrijdschema.:
Senioren:
Do 1 Dec. Diemen 2 - Victory '55 5;

Vr 2 Dec De Victors 2 - Victory '55 3; . Amstelveen
4 — Victory '55 4; Spaarne 3 - Victory '55 6.
Za 3 dec 14:00 Victory '55 1 - Stede Broec 1; Victory '55 2 - Stede Broec 2.

