
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Competitie uitslagen: 
Landelijk 3e divisie: Victory '55 1- Almeerspin 1 
9-1. 
Theerakant Mayam (3), Robbert Taalen (3), John 
Bond (2). Een prima prestatie voor ons eerste dat 
meteen na deze eerste wedstrijd de koppositie van 
de poule pakt. Alle drie wonnen hun eerste partij en 
het dubbel was knap voor Theerakant en John 
(11-5, 11-3, 10-12, 11-9). De wedstrijden daarna 
waren telkens kiele-kiele, zoals Theerakant tegen 
de Jong (11-4, 11-9 11-9). En Robbert tegen 
diezelfde man ((11-8, 11-9, 13-11). Nog twee meer 
van die fraaie winsten met twee puntjes verschil 
kwamen binnen . Enige verlies kwam van John, die 
van Wingerde niet kop pakken (13-15, 11-8, 4-11, 
3-11). Super mannen. 
Overgangsklasse Victory '55 2- US 3 5-4.  
Ryan Loch (2), Michel Guijt (3), Jean-Paul van 
Westen (0). Dat Michel weer van de partij is, mag 
duidelijk zijn. Met drie keer winst was hij ‘the man 
of the match’ . Het moest van ver komen tegen 
Bakey, maar dat smaakt wel lekker (11-7, 11-8, 
6-11, 9-11, 18-16). Ook voor Ryan tegen Sink was 
het smullen (11-7, 2-11, 8-11, 13-11, 14-12). Voor 
Jean-Paul was het minder vrijdag. Hij moest in de 
tweede partij opgeven en wist geen winst te scoren. 
Er werd, zoals bekend niet gedubbeld, en met deze 
score komen ze op de tweede plek van onderen in 
de poule. Dus ze moeten nog wel aan de bak. 
Hopelijk knapt Jean-Paul ook weer op.. 
OvergangsklasseVictory '55 3- Nieuw Vennep 1 
5-4. 
Remko Mulder (1), Nick Klaver (2), Bojan 
Segic(2). Een krappe winst voor ons derde, dat nog 
onderaan in de poule bungelt. Remko moest het 
ontgelden tegen Alderlieste (8-11, 12-10, 11-8, 
11-13 ?). Maar Bojan pakte Bolhuis in (10-12, 
11-9, 9-11, 11-5, 11-5). Nick verloor maar net van 
Alderlieste (11-3, 9-11, 8-11, 11-13). Daarna ging 
de strijd gelijk op, maar was het uiteindelijk Bojan 
die het winnende punt scoorde (11-7, 11-7, 7-11, 9-
11, 13-11). Toch nog netjes gedaan hoor. Ga zo 
door. 
1e klasse Victory '55 4- Amsterdam '78 3 1-8. 
Micha Tol (0), Roan Mulder (0), Vince Schilder 
(1). Heel magertjes voor het vierde, dat door de 
Amsterdammers even de mond werd gewassen. 
Alle drie verloren hun eerste partij, waarbij Micha 
wel pech had tegen Kales (8-11, 4-11, 11-7, 11-13). 
Ook Vince ging daarna tegen de vlakte tegen 
Anandbadoer (5-11, 8-11, 11-13). Jammer genoeg 
moest Roan opgeven na zijn eerste partij, dus dat 
was een domper. Vince wist uiteindelijk nog een 
keer te winnen van Kales (118-, 11-5, 11-13, 11-7). 
Maar daarna was de koek op. Jammer hoor. Ook 
Roan sterkte gewenst. Volgende week beter. 
2e klasse Amsterdam '78 5 - Victory '55 5 0-9,  

Mitchell Jonk (3), Albert Huizinga (3), Stefan Kon-
ing (3). Met de invalbeurt van Albert maakte het 
vijfde een monsterscore. Zowat alles werd ruim 
gewonnen in drie games. Alleen de partij van Ste-
fan tegen Bebouard kwam in vijven (5-11, 9-11, 11-
8, 11-8, 7-11). Maar dat maakte verder niet uit. Het 
team neemt uiteraard de eerstep lek in van de poule 
en met vier punten voorsprong ziet het er prima uit. 
Ga zo door. 
2e klasse US 6 - Victory '55 6; Victory '55 7 9-1. 
Richard Buijs (0), Theo Kemper (0), Kwok Hun 
Wan (0). Een debacle voor ons zesde dat goede 
moed naar de Overtoom was vertrokken. Dat begon 
al met de parkeermeter met 24 euro. En Kwok, die 
voor het eerst bij ons meespeelt, met linkshandige 
penhoudergreep. Die werd zonder pardon van de 
tafel gemept door van Brummelen (11-7, 11-6, 
11-8). Richard begon daarna goed, maar maakte 
zelf te veel fouten en verloor van Botermans (8-11, 
9-11, 11-8, 11-8, 11-7). Ook Theo kwam te kort 
tegen Popa, al was het maar net (10-12, 4-11, 11-3, 
11-5, 11-8). Kwok kwam niet tot scoren en tegen 
Botermans was het helemaal niks (11-5, 11-3, 
11-2). De mannen kwamen er niet aan en moeten 
weer aan de slag voor handhaving. Het is niet an-
ders. De motivatie was er niet minder om, maar 
winst, dat is wat het verschil maakt. Volgende week 
veel beter. Daar gaan we van uit. 
3e klasse Victory '55 8 - Amstelveen 5 8-1. 
Cees Plat (3), Jack Groot (2), Berry Molenaar (3). 
Voor het zevende, dat met minimaal verlies de-
gradeerde, moet deze derde klasse een seizoentje 
zijn om snel te vergeten. Ruim wonnen ze van de 
Purmerenders, en het was alleen dat Jack tegen 
Bruining even de scherpte mistte, want anders was 
het klaar over geweest (11-5, 11-13, 9-11, 11-8, 
9-11). Cees schitterde weer tegen Lammers (11-7, 
11-4, 11-4). En ook Berry maakt weer een show 
van tegen Lammers (11-2, 11-6, 11-2). Het ging 
verder van een Leien dakje, want alles werd ruim 
gewonnen. Goed gedaan mannen. Volhouden zo. 
4e klasse Victory '55 8 - Amstelveen 5 6-3. 
Peter Mooijer (2), Cor Maas (1), Lia van Westen 
(3). Het achtste team scoort boven verwachting en 
dat zat er eigenlijk wel in, want Peter speelt tegen-
woordig met noppen en dat gaat hem heel goed af. 
Hij traint met mensen uit het tweede en dat blijkt.. 
Hij won van Sinay in vijven (10-12, 11-8, 11-13, 
12-10-, 11-3). En ook Peng ging in drietjes voor de 
bijl (11-7, 11-7, 11-2). Lia was ijzersterk met drie 
winstpartijen. De eerste ronde was tegen Peng (11-
4, 11-4, 11-1). En ook de andere potjes waren zon-
der probleem. Voor Cor was de eerste pot meteen 
mis tegen Staselman (11-9, 11-9, 8-11, 8-11, 4-11). 
Maar Cor herpakte zich tegen Peng met gemak (11-
2, 11-4, 11—5). Met deze mooie winst blijft het 



team netjes als bovenste in de poule en dat is nu al 
een prestatie. 
Competitie komende week:. 
Vr. 25 Sept. De Victors 1 - Victory '55 3; Victory 
'55 4 - De Victors 2; Victory '55 5 - HBC 3; Victory 
'55 6 - HTC 4; US 9 - Victory '55 7; US 10 -- Victo-
ry '55 8. 
Za ZA 26 sep 17:00  DOV 1- Victory '55 1. 
Vrij 2 Okt. Victory '55 2- Amsterdam '78 2 
Kantinedienst: Stefan Zwarthoed en de spelers van 
team 4 als ze klaar zijn. 


