
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Tafeltennis competitie nog altijd gestopt. 
Lezers begrijpen dat ook binnensporten, zoals tafel-
tennis nog altijd niet zijn toegestaan. De wekelijkse 
persconferenties van Rutte en de zijnen laat weinig 
aan de verbeelding over. Nog altijd te veel tests 
wijzen uit dat mensen besmet zijn en positief op 
antistoffen tegen corona reageren. Te veel mensen 
raken ziek thuis of worden opgenomen in zieken-
huizen. Of zelfs met pijn en aan de beademing op 
de intensive care. Dan komt tafeltennis voor een 
tijd op de achtergrond en blijft er voor de 
sportievelingen vaak niet meer over dan een uurtje 
trainen, want er mogen niet te veel mensen tegelijk 
in de speelzaal zijn. En dat de kleedkamers en de 
sportkantine ook gesloten zijn, is niet bepaald uit-
nodigend. Nog altijd is de tafeltennisbond druk 
bezig om zaken te regelen, om als er weer competi-
tie gespeeld mag worden, zaken in goede banen te 
leiden. En dat zal zeker niet vanzelfsprekend gaan, 
want het tafeltennis-wereldje is behoorlijk divers.. 
Geregeld worden er proef-balonnetjes de media 
ingestuurd met voorstellen en alternatieven. En we 
zien dat er nog altijd geen overeenstemming is over 
te nemen stappen en maatregelen vanuit de over-
heid. Wat te doen met de afgebroken najaarscom-
petitie en hoe staan de verschillende verenigingen 
tegenover dubbelspel en wat al dan niet mag met 
vervoer naar andere verenigingen? Nu al is 
duidelijk dat onze jaarlijkse sportuitwisseling met 
de tafeltennisvereniging uit Grootebroek in de 
eerste week van Januari geen doorgang kan vinden. 
Het bestuur zal samen met de mensen van de an-
dere vereniging nadenken over een mogelijk ver-
volg later in het jaar, want het zou zonde zijn als 
dat evenement dat we al ruim dertig jaar koesteren, 
zou stoppen. Het is voor onze vereniging net als bij 
alle andere binnensporten en -activiteiten, moeilijk 
om het hoofd boven water te houden. Zeker als het 
nu al zo lang duurt. We zijn daarom blij verrast met 
de mooie sponsoring, zoals de donatie van € 750 
van de Deen Sponsoractie en ook die van de week 
van € 607,60 van de Rabo ClubSupport actie. Alle 
inkomsten zijn welkom en gewoon broodnodig, nu 
er zowat geen inkomsten zijn, maar alles wel 
kosten met zich mee brengt. Zodra er besluiten zijn 
genomen en bekend is wat er komen gaat, ten 
aanzien van competitie of andere zaken die de 
vereniging aangaan, laten we dat uiteraard in de 
Nivo weten. Iedereen sterkte in de komende tijd en 
laten we het beste ervan hopen. 


