
Tafeltennisnieuws Victory ’55.. 

Albert en Jon in actie met dubbelspel. Opperste concentratie. 

Competitie. 
Overgangsklasse Victory '55 1 - de Victors 8-2. 
John Bond (2), Stefan Zwarthoed (3), Theerakant 
Mayam (3) Het eerste is goed bezig om zich se 
gemiste promotie van vorig seizoen te revancheren. 
Ook deze week maakten ze een sprong voorwaarts 
naar de kop van de poule. Theerakant en Stefan 
wonnen gemakkelijk, maar John moest het afleggen 
tegen Neefjes (12-10, 7-11, 11-6, 10-12, 6-11). Dat 
daarna het dubbel in drie games meer net te kort 
kwam (11-13, 8-11, 9-11), is ze vergeven. Ze rolden 
de mannen uit Obdam netjes op. Het was alleen 
tegen het einde dat Stefan even bij de le moest 
blijven tegen Carnas, want die man wilde niet 
opgeven (11-5, 8-11, 8-11, 11-9, 12-10). Ze staan 
nu twee wedstrijdpunten voor op de rest in de 
poule. Dit kan zeker nog een leuk seizoen worden. 
Het landelijke lonkt. 
Hoofdklasse The Victory 3 - Victory '55 2 4-6. 
Ryan Loch (3), Michel Guyt (2), Stefan Koning 1). 
Een nipte overwinning daar in Weesp. Ryan was 
weer goed in vorm met drie overwinningen. Alleen 
tegen Borst moest hij even aan de bak (11-7, 9-11, 
11-9, 8-11, 5-11) maar voor de rest ging het als 
verwacht. Soepel en keihard raak. Samen met 

Michel ging het dubbel niet goed, en dat resulteerde 
uit eindelijk in een verschil van twee punten voor 
de anderen (11-7, 11-8, 8-11, 11-9). Michel moet 
Kooij feliciteren maar tegen Borst trok hij het 
langste strookje. Soms moet het meezitten (8-11, 
11-13, 13-15). Voor Stefan was dit gebeuren even 
te fors en hij moet genoegen nemen met slechts een 
overwinning tegen Zunnebeld (10-12, 11-6, 11-13, 
5-11). Het team staat netjes in de middenmoot van 
de poule en er zit meer in. Zet hem op. 
Hoofdklasse Stede Broec 3 - Victory '55 3 1-9 
Wilco Roes (2), Remko Mulder (3, Nick Klaver 
(3). Heel netjes van ons derde tegen de mannen uit 
Grootebroek. Wilco moest in Koos Baas zijn 
meerdere erkennen. In het begin ging het nog wel, 
maar in de laatste game kwam er niks meer uit zijn 
handen (111-5, 7-11, 12-10, 11-0). Maar ze lieten 
zich niet daardoor uit hun spel halen. Sterker nog, 
ze gingen voor goud. Het dubbel van Remko en 
Nick dreef ze op de spits (3-11, 9-111, 15-27). In de 
drie volgende partijen was het daarop weer netjes 
met maar twee puntjes verschil in het voordeel van 
ons team. Ze klimmen met deze winst meteen weer 
naar de middenmoot van de poule. Netjes. 
Hoofdklasse Victory’55 4 - Tempo Team 5 4-6. 



Albert Huizinga (2), Jon de Lange (1), Roan 
Mulder (1). Het ging duidelijk niet vanzelf op de 
eerste tafel in ‘de Schemerpit’. Ze moesten in 
directe zicht van een twintigtal toeschouwers 
bewijzen en doe dat maar even na. Albert kneep 
hem wel tegen Franzini. Hij bokste tegen een snelle 
aanvaller met zijn lange nopen en kwam er in de 
eerste twee games niet aan. Met een beetje geluk 
pakte hij de derde game en kreeg daarna vleugels 
(10-12, 3-11, 12-10,11-8, 11-6).Het dubbel van 
Albert en Jon (zie foto) was goed begonnen maar 
niet opgewassen tegen zoveel aanvalsgeweld (11-8, 
11-8, 9-11, 7-11, 3-11). Ze staan in de middenmoot 
en alles is nog mogelijk. Ga zo door mannen, en 
koppie erbij houden. 
2e klasse The Victory 4 - Victory ’55 5 1-9 
Stefan Koning (3), Micha Tol (2), Vince Schilder 
(3). Met deze winst komt het team meteen samen 
met VDO aan de kop in de poule. Een goede ronde, 
waarbij Vince en Stefan alles wisten te winnen. 
Heel lang hielden ze dat vol, zij het soms met maar 
twee puntjes verschil, maar dat hoort erbij. Zoals in 
de partij van den Blanken tegen Micha (11-8, 8-11, 
6-11, 11-9, 10-12).Het dubbel was voor Vince en 
Micha (3-11, 11-6, 9-11, 8-11). Pas in de laatste 
partij moest Micha toegeven tegen Roosien in een 
spannende partij (11-8, 9-11, 16-14, 11-8). 
Volhouden mannen met dit niveau van spel. 
2e klasse  JOVO 4 - Victory '55 6 8-2. 
Simon Jonk (1), Berry Molenaar (1). Het zit de 
mannen van het zesde zeker niet mee. Zeker niet 
als ze met zijn tweetjes de hort op moeten. en 
JOVO is zeker lastig met die ongenaakbare Andre 
Webster, met zijn noppen dicht bij de tafel.Simon 
wist in de eerste partij Waldraum van zich af te 
houden (8-11,8-11, 11-8, 4-11), maar daarna was 
het voor hem over en sluiten geblazen. Tegen 
Buffing was hij nog bedroefd dicht bij, maar was 
heb je daaraan? (11-9, 8-11, 11-9, 11-9). Zelfde 
voor Berry, die vorig seizoen in de derde klasse nog 
100% speelde. Hij kon in zijn laatste partij nog een 
wedstrijd-puntje pakken tegen Waldraum. Het was 
wel op zijn gat af (3-11, 13-11, 2-11, 13-15). Het 
dubbel ging mooi, maar goed is anders. Op het 
laatst was het jammer dan (8-11, 11-6, 12-10, 11-9). 
Het is triest, onderaan in de poule. Kop op mannen, 
het kan nog. 
3e klasse  Victory '55 7 - TSTZ Haarlem 6 5-5. 
Mitchell Jonk (3), Sander Zwarthoed (0), Jaap 
Kwakman (1). Het team van de tegenstanders was 
duidelijk niet veel soeps. En vrijdag hadden onze 
mannen hun slag moeten slaan. Maar bij Sander 
ging alles mis, letterlijk. Want recht uit prikken is 
helemaal niet zo moeilijk, maar dan moet je dat niet 
naast de tafel doen. Sander kon er geen winnen, en 
hij beaamde dat hij zeker nog aan echt trainen 
moet. Want dat schort er duidelijk nog aan. Voor 
Mitchell was er geen vuiltje aan de lucht. Hij won 
alles met ruime cijfers , en samen Met Jaap kwam 
ook het dubbel binnen (11-3, 11-6, 11-9). Voor Jaap 

lag het iets anders. Hij mist nog wedstrijdritme en 
tegen Scheitle zet er duidelijk meer in (10-12, 4-11, 
11-1, 9-11). Volgende week beter. Dat moet dan wel 
lukken, thuis.  
4e klasse Victory '55 8 -  HTC 10 2-8. 
Ab Jonk (1), Mark Schilder (1), Frans Brocken (0). 
Het zat Frans duidelijk niet mee. Hij heeft ook 
andere zaken aan zijn hoofd en kwam dan ook een 
paar keer net te kort, zoals tegen van der Pol 
(13-11, 5-11, 2-11, 9-11). Ook bij Mark was het 
niet zoals hij verwacht had. Pas in zijn laatste partij 
tegen Verhaart kon hij scoren (11-6, 12-10, 5-11, 
11-3). Het dubbel van Frans en Ab ging in vijven 
naar de tegenstanders (12-10, 6-11, 5-11, 11-7, 
7-11). Volgens Ab komt het vast omdat je na je 70e 
niet meer alles kan winnen. Maar tegen een 
bejaarde vrouw van der Pol werd er toch wat in Ab 
wakker. Hij sloeg met zijn backhand zo snel en 
hard, dat we alleen maar op het geluid van de 
stuiter konden afgaan. De bal was niet meer te zien 
(11-4, 11-6, 11-5). Je hoeft zeker ook niet alles te 
winnen Ab. Gewoon elke partij opnieuw maar 
eentje is ook best. Het team staat wel zowat 
onderaan in de poule. Dat mag best beter. 
Competitie wedstrijdschema deze week: 
VR 27 sep Victory '55 2 -  Tempo-Team 5.; HBC 3  
-  Victory '55 5; Victory '55 6 -  US 7; Victory '55 7 
-  Tazano 96 2; ZTTC 7 -  Victory '55 8. 
ZA 28 sep 15:00  Victory '55 1 -  Stede Broec 2; . 
15:00  HBC 2  -  Victory '55 3; 17:00  US 5-  
Victory '55 4. 
Kantinedienst: John Bond en Lia van Westen en na 
de wedstrijd hulp van ede uitgespeelde leden van 
team 7. 


