Tafeltennisnieuws Victory ’55
Competitie.
Jeugdstarters: Victory’55 1 - Amsterdam 1.
Kane Schilder (0), Leon Veerman (0).
Dat de jongens vorige week met maximale score
hadden gewonnen, was nog niet meteen walhalla.
Dat bleek meteen in de Schemerpit, toen Kane in
drie games werd vernederd door Zheng (5-11, 6-11,
5-11). Maar ook Leon kwam er niet aan tegen
Klaassen. En toen daarna het dubbel genadeloos
werd verloren (5-11, 5-11, 2-11), was het duidelijk.
Deze tegenstanders waren duidelijk een maatje te
groot. Ook de laatste twee partijen werden verloren
maar het was dat Leon in de laatste partij een game
wist te winnen tegen Zhang (4-11, 9-11, 11-8,
8-11), anders was het helemaal jammer geweest.
Volgende week zeker beter. Hou moed, want dit is
nog maar het begin.
Overgangsklasse Victory’55 1 - Amsterdam ’78
3 9-1.
John Bond (2), Stefan Zwarthoed (2), Robbert
Taalen (1). De mannen waren goed van de partij en
tegen twee tegenstanders was het een dikke winst.
Stefan pakte goed uit tegen Gabra in de eerste pot
(11-4, 11-8, 11-5). Daarna was het John die met een
beetje mazzel Gurkan achter zijn zegekar bond
(9-11, 11-9, 11-5, 11-4). Het dubbel van Stefan en
Robbert kwam binnen in vijven (11-9, 8-11, 7-11,
11-9, 11-5). John en Stefan wonnen daarna hun
overige partijen, waarbij Stefan in de laatste pot
Gurkan op het nippertje te snel af was (6-11, 11-5,
2-11, 11-5, 12-10). Robbert verloor van Gurkan en
zette zo deze mooie stand op het scorebord. Ze
staan nu netjes samen met Stedebroek aan de kop
in de poule. Ga zo door.
Overgangsklasse Victory’55 2 - Tempo Team6 73.
Ryan Loch (2), Jean-Paul van Westen (2), Bojan
Segic (3). Een goede start voor ons tweede. Ryan
beet de spits af tegen Westra en moet dat bekopen
met een nederlaag (8-11, 10-12,4-11). Maar JeanPaul pakte weer een puntje tegen Kolff (11-7, 7-11,
11-6, 11-9). En ook Bojan liet zijn goed vorm zien
tegen Westmaas (11-2, 11-1, 6-11, 11-9). Het dubbel van Bojan en Ryan kwam net te kort in een heftige strijd (11-3, 11-9, 6-11, 8-11, 9-11). Dat daarna
Jean-Paul maar net verloor was wel het laatste dat
ze moesten gunnen aan die mannen, want vervolgens werd alles ruim gewonnen en met drie keer
winst van Bojan is de eerste stap gezet naar een
goed seizoen. We gaan het natuurlijk nog zien,
maar dit is duidelijk meegenomen.
Hoofdklasse Victory '55 3 - HBC 2 4-6.
Vince Schilder (1), Mitchell Jonk (0), Stefan Koning (0). Tegen twee tegenstanders meende onze
jongens wel even een goede score weg te slepen,
maar dat bleek niet uit te komen. Stefan werd door
Hoenderdaal terecht gewezen in drie games (8-11,

7-11, 9-11). Ook Vince kwam te kort tegen Maurits,
al scheelde het niet veel (10-12, 12-14, 2-1). Het
dubbel van Stefan en Mitchell ging eronderdoor in
vijven (11-7, 7-11, 2-11, 11-7, 8-11). Ook daarna
waren ze niet in staat om het tij te keren, alleen
Vince wist er uiteindelijk eentje te winnen van
Hoenderdaal (11-5, 6-11, 12-10, 11-0). Dus dit gaat
nog een zwaar seizoen worden in deze hogere klasse voor de jongens, al waren deze punten evengoed
wel meegenomen.
2e klasse Victory’55 4 - TSTZ Haarlem 3 7-3
Kees Plat (2), Simon Jonk (1), Berry Molenaar (3).
Het was Kees in de eerste pot niet gegeven dat hij
de winst kon pakken tegen Irinchuk. Het scheelde
bitter weinig (11-6, 3-11, 11-9, 8-11, 9-11). Ook
Simon kwam net te kort tegen Chandie Shaw (7-11,
4-11, 9-11). Maar Berry speelde weer als een dijk
en pakte meteen de winst tegen Damian. Het
dubbel was voor Kees en Berry in een spannende
strijd (11-9, 13-11, 3-11, 11-8). Het was daarna Simon die Irinchuk net niet wist te overtuigen, maar
ook deze avond werd daarna alles door onze mannen overtuigend gewonnen. Het was Berry die het
uiterste uit de kast moest slepen tegen Irinchuk
maar evengoed wist te winnen (11-2, 6-11, 11-9, 811, 11-9). Een super overwinning, die het team
weer terugbrengt op hun vertrouwde plek in de
middenmoot van de poule. Klasse heren.
3e klasse Victory’55 5 - Sporting SDO 3 7-3.
Kwok Hung Wan (1), Omar van der Horst (2), Theo
Kemper (3). Het team moest een beroep doen op
het zesde team voor een invaller en met Omar was
het duidelijk voordelig. Kwok kwam uit in de
eerste partij tegen McCarthy en moest het bekopen
met een nederlaag op het scherpst van de snede
(11-6, 8-11, 13-15, 11-9, 9-11). Omar won daarna
ruim van Rijkelijkhuizen (11-4, 11-5, 11-5). En ook
Theo had een goede dag tegen Oversteeg (11-5, 114, 12-10). Daarna sloeg net dubbel van Omar en
Theo toe met een fraaie overwinning (8-11, 6-11,
11-4, 11-8, 11-7). Het liep op rolletjes en ook al
verloren daarna Omar en Kwok nog een partij, de
winst was duidelijk voor het vijfde. Een opsteker
want ze staan wel gewoon tweede in de poule. Zet
hem op.
3e klasse Victory’55 5 Rapidity 8 6-4.
Cheol Zhang (3), Lia van Westen (1), Mark
Schilder (1). Na het debacle van vorige week was
het zesde gebrand op een betere score, en met de
sterke Zhang was dat uiteraard wel te verwachten.
Hij begon meteen met een overtuigende winst
tegen van Dijk (11-4, 11-6, 11-4). En ook Lia was
goed van de partij tegen Paardekooper (13-11, 7-11.
11-7, 7-11, 11-8). Voor Mark was het nog een beetje te zwaar tegen Tran, maar det dubbel van Lia en
Zhang was overtuigend (11-4, 12-10, 11-5). Lia
kreeg daarna klop van van Dijk (8-11, 9-11, 6-11),
maar Zhang en Mark sprokkelden er puntje bij en

gaandeweg werd een mooie overwinning behaald.
Ze klimmen nu weer mooi naar de middenmoot.
Hopelijk gaat het nu een beetje beter worden.
Handicaptoernooi op 22 oktober.
Over een paar weken wordt weer een gezellig tafeltennistoernooi georganiseerd in onze Schemerpit.
Aanvang is zoals gebruikelijk om een uur s’middags. Wees er-bij en doe mee. Op basis van de rating van de tafeltennisbond wordt aan elke speler
een voorsprong in punten gegeven, die kans biedt
om iedereen, jong of oud, ervaren of net nieuw, de
kans te geven om de finale te halen of zelfs te winnen. Dus dit is je kans. Finale wordt verwacht voor
zes uur gespeeld te worden.

