
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Michel Guijt in actie tegen een verdediger, en dat gaat lukken. 

Competitie uitslagen. 
Jeugd: 5e klasse: SDO 1 - Victory '55 1. 
Deze wedstrijd wordt later gespeeld. 
Overgangsklasse US 2 - Victory '55 1 2-8. 
Stefan Zwarthoed (2), Michel Guijt (2), John Bond 
(3). Het was wel een beetje wennen daar in die 
enorme sporthal van US, want Michel verloor 
meteen de eerste van Besseling (11-8, 11-7, 11-9). 
En dat is natuurlijk niet veelbelovend voor hun 
kampioens-aspiraties. Dat ook Stefan klop kreeg 
van Rhebergen was natuurlijk helemaal zuur (11-9, 
14-12, 11-5). Gelukkig bracht John hoop met een 
winstpartij en ook het dubbel van Michel en Stefan 
was super (11-13, 11-8, 11-7, 6-11, 8-11). En toen 
waren ze los en werd alles met goed spel gewon-
nen. Een ruime winst in de eerste ronde van de 
kampioen kandidaten is prima. Ze staan nu al acht 
punten voor op de nummer twee. Ga zo door. 
Overgangsklasse Victory '55 2 - Amsterdam 1 4-
6. 
Vince Schilder (1), Ryan Loch (2), Jean-Paul van 
Westen (1). Tegen het als beste geplaatste team was 
het tweede thuis vol goede moed. Zeker omdat 
Ryan meteen de eerste pot won van Behari (11-8, 
5-11, 8-11, 15-13, 11-4). En Vince deed dat nog 

eens dunnetjes over tegen Delmaar (11-5, 11-4, 11-
5). Maar Jean-Paul kon zich niet verweren tegen 
Waersegers en verloor ruim. Het dubbel van Ryan 
en Jean-Paul werd verloren op het allerlaatst in de 
vijfde (7-11, 8-11, 11-, 12-10, 9-11). Heel sneu, en 
daarna werden ze toch wel een beetje van tafel 
gespeeld en konden alleen Jean-Paul en Ryan nog 
een partij winnen. Dus een krap verlies in de eerste 
ronde, waardoor ze nog blijven hangen op de laat-
ste poule. Jammer hoor, maar volgende week vast 
beter. 
1e klasse Victory '55 3 - Amsterdam '78 6 7-3. 
Jean-Paul van Westen (3), Mitchell Jonk (1), Edwin 
Roumimper (1). Ook deze week kon Edwin even 
schitteren en dit keer was het Hu die dat ondervond 
(8-11, 11-1, 11-7, 12-14, 11-8). Mitchell verloor, 
maar Jean-Paul was trefzeker teven Liu (11-7, 11-7, 
9-11, 11-9). Het dubbel samen met Edwin ging niet 
makkelijk, maar ze hadden toch prijs (2-11, 11-8, 
11-8,11-5). Mitchell won daarop ook zijn enige 
partijtje ruim van Hu (11-3, 11-6, 11-8), en Jean-
Paul toverde er nog twee uit zijn mouw. Voor Ed-
win was het feest over en hij kwam er niet meer 
aan, zoals tegen You (0-11, 3-11, 3-11). Evengoed 



netjes gewonnen en ze blijven braaf op de tweede 
plek in de poule.  
2e klasse Victory '55 4 - Tempo-Team 11 6-4. 
Jack Groot (2), Simon Jonk (1), Jacques van West-
en (2). Tegen die lastige spelers uit Amsterdam on-
dervond Jacques meteen wat er loos was. Tegen 
Behari kwam hij te kort (11-7, 8-11, 11-13, 11-8, 5-
11). Maar Simon nam het stokje over en versloeg 
Visser in vijven krap (9-11, 11-8, 14-12, 13-11). 
Jack liet luidkeels weten dat hij het niet eens was 
met zijn eigen spel en verloor net van Roosendaal 
(11-8, 10-12, 10-12, 12-14). Snel liet hij dat achter 
zich en wapende zich samen met Jacques voor het 
dubbel dat werd gewonnen (5-11, 7-11, 11-9, 11-7, 
11-5). Simon moest erna eraan geloven en kon niet 
meer winnen, maar Jack en Jacques hielden hun 
hoofd koel, en wonnen alles. Netjes hoor mannen, 
en nog altijd op de tweede plek in de poule. Top. 
2e klasse Victory '55 5 - Nieuw Vennep 2 2-8, 
Kwok Hung Wan (1), Lia van Westen (), Richard 
Buijs (0). Tegen de bovensten in de poule was het 
voor het vijfde vechten tegen de bierkaai. Zeker 
omdat Theo plotsklaps uitviel. De tegenstanders 
waren gewoon veel sterker. Maar Kwok pakte wel 
Nunnink in drieën (11-9, 11-5, 11-4). Richard had 
geen verweer tegen van der Greft (4-11, 3-11, 
6-11). En Lia verweerde zich knap tegen Bouterse, 
maar kon niet winnen, ondanks een ruime voor-
sprong in de vierde (14-12, 6-11, 11-6, 10-12, 
5-11). Het dubbel samen met Kwok was ook niet 
opgewassen tegen die felle smashes (9-11, 9-11, 
11-6, 6-11). En daarna was het feest over, op een 
mooie winst van Kwok tegen Bouterse na (11-8, 8-
11, 11-4, 8-11, 11-9). Ruim verloren, en dat wordt 
spannend, voor de komende twee laatste weken, 
want degradatie is nog altijd mogelijk. 
3e klasse Victory '55 6 - Diemen 2 7-3. 
Cheol hang (3), Omar van der Horst (1), Peter 
Mooijer (2). Thuis was het wel een beetje in het 
voordeel van het zesde, dat met Zhang natuurlijk 
een streepje voor had op de tegenstanders. In de 
eerste partij liet hij weinig over van Ruttgers (11-2, 
11-3, 11-4). Omer had het te kwaad tegen Hom-
menga, want hij liet de winst net uit zijn vingers 
glippen (11-8, 9-11, 11-7, 6-11, 9-11). En Peter was 
met zijn noppen goed bezig tegen Dungen en pakte 
de winst (11-6, 9-11, 11-5, 11-4). Het dubbel was 
overduidelijk voor Zhang en Omar (11-6, 11-9, 11-
6). Omer kwam daarna aan de bak en opnieuw ging 
de winst in de vijfde met maar twee puntje verschil 
naar zijn tegenstander, maar in de laatste kon hij 
wel winnen. Zhang bleef zoals verwacht ongesla-
gen, maar Peter pakte nog een laatste wedstrijdpunt 
tegen Ruttgers (11-4, 11-8, 6-11, 5-11, 11-8). 
Klasse jongens, Degradatie is hiermee voorkomen.  
Wedstrijdschema. 
Jeugd: Za 01 apr 12:00 Sporting SDO 1 - Victory 
'55 1. 
Senioren:  

vr 31-3 20:00 De Victors 1 - Victory ’55 2; Victory 
'55 3 - Diemen 1; Victory '55 4 - Rapidity 5; Victo-
ry '55 5 - Amsterdam '78 7; Victory '55 6 - Diemen 
2. 
za 4 apr 15:00 Victory '55 1 - The Victory 1;  


