
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Competitie start in de week van 11 september. 
Het is nog niet zover, maar over een paar weken zal 
de najaars-competitie tafeltennis gaan beginnen. 
Onze vereniging zal weer met acht teams gaan 
uitkomen en iedereen heeft er weer zin an. Sinds 
Maart was het niet meer mogelijk om in competi-
tieverband te tafeltennissen vanwege de corona 
maatregelen, maar vooralsnog is het weer toeges-
taan. Toch bestaat nog steeds de kans dat de com-
petitie-leiding op hun voornemen om gaan te be-
ginnen, terug zou kunnen komen. Daar gaan we 
natuurlijk niet van uit. De Schemerpit is dagelijks 
nog altijd geopend en mondjesmaat wordt er weer 
getraind voorzover dat in de zomer-hitte te doen 
valt. Dus schroom niet en kom gerust eens langs. 

De teamsamenstelling voor komend seizoen is als 
volgt: 
Victory ’55 1 landelijk 3e divisie. 
John Bond, Stefan Zwarthoed, Robbert Taalen, 
Theerakant Mayam. 
Victory ’55 2 Overgangsklasse. 
Michel Guyt, Ryan Loch, Mike Reuvers, Jean-Paul 
van Westen. 
Victory ’55 3 Overgangsklasse. 
Nick Klaver, Sadat Girgis, Bojan Segic, Wilco 
Roes, Remko Mulder, Edwin Roumimper. 
Victory ’55 4 1e klasse 
Roan Mulder, Vince Schilder, Micha Tol. 
Victory ’55 5 2e klasse. 
Jacques van Westen jr, Jon de Lange, Stefan kon-
ing, Mitchell Jonk. 
Victory ’55 6 2e klasse. 
Albert Huizinga, Theo Kemper, Jacques van West-
en sr, Kwok Hn Wan, Richard Buijs. 
Victory ’55 7 3e klasse. 
Berry Molenaar, Jack Groot, Cees Plat, Simon 
JonkVictory ’55 8 4e klasse. 
Cor Maas, Lia van Westen-Karregat, Mark 
Schilder, Albert Jonk,Frans Brocken, Peter Mooyer 

De eerste wedstrijden zijn als onderstaand gepland: 
Di 08 sep Spaarne 11 - Victory '55 8. 
Vr. 11 Sept. Victory '55 2 - Amstelveen 1; Stede 
Broec 6 - Victory '55 4; Victory '55 5 - JOVO 4; 
Victory '55 6- ZTTC 4. 
Za 12 sep 16:00 Amsterdam '78 1 - Victory '55 3. 
VR 18 sep  Victory '55 7  - TSO 3 
Za. 19 Sept. 15:00 Victory '55 1 - Almeerspin 1 . 

Victory ’55 doet mee met Deen jeugdsponsor 
actie. 
Onze vereniging mag meedoen met de Deen 
jeugdsponsor actie. In het fileaal in de van 
Baarstraat staat weer een koker waar we weer graag 
munten in zouden verzamelen om kans te maken op 
een bijdrage te ontvangenen van Deen Supermark-

ten. We bevelen deze actie natuurlijk van harte aan. 
Voor leden van de tafeltennis is er gelegenheid om, 
als je toch in ‘de Schemerpit’ bent, munten in een 
bak op de bar te doneren. Het bestuur zal dan zor-
gen dat ze in de koker bij de van Baarstraat worden 
gedaan. 


