
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Competitie uitslagen 

3e Divisie HTTV-070 1 - Victory '55 1 9-1. 
Stefan Zwarthoed (0) Robbert Taalen (0), Michel 
Guyt (0). Tegen de sterke tegenstanders was het 
vechten tegen de bierkaai. Geen van de partijen 
werd gewonnen, maar het scheelde soms bar 
weinig. Zo speelde van der Hoeven tegen Michel  
Michel (11-8, 11-9, 9-11, 11-9). en nam Rijnders 
Robbert in de tang (6-11, 11-9, 11-8, 11-8). Het 
dubbel van Michel en Robbert gaf wel tegenstand 
en dat leverde het eerste wedstrijdpunt op (11-6, 7-
11, 8-11, 11-9, 7-11). Maar het mocht niet baten. Ze 
waren gewoon te sterk. Volgende week meer kans, 
want dit was naar het schijnt de vermoedelijke 
kampioens-kandidaat. 
Overgangsklasse Victory '55 2 - The Victory 2 5-
5. 
Remko Mulder (1), Wilko Roes (0), Bojan Segic 
(3). Het was een gelijk opgaande strijd tegen de 
mannen uit Weesp. Remko nam een eerste winst 
voor zijn rekening tegen van der Vleut. Het zag er 
in het begin bepaald niet naar uit (4-11, 9-11, 
13-11, 11-6, 12-10). Voor Wilco was het in zijn 
eerste partij minder. Hij kwam net te kort tegen 
Visser (11-8, 7-11, 3-11, 9-11). Bojan liet geen 
spaan heel van Wassel (11-4, 11-9, 11-4). En het 
dubbel van Remko en Bojan moest in vijven maar 
werd wel ruim gewonnen (12-14, 12-10, 11-4, 
10-12, 11-4). Voor Remko en Wilko was er daarna 
weinig dat ze konden betekenen, want ze verloren 
verder alles. Maar Bojan was de man-of-the-match 
met drie keer prijs. Meer dan een enkele game liet 
hij zich meer ontglippen. Het wordt een zwaar 
seizoen, dat kunnen we al wel zeggen. 
Hoofdklasse Stede Broec 3 - Victory '55 3 5-5. 
Ryan Loch (2) Vince Schilder (1), Jean-Paul van 
Westen (1). Ook voor het derde team was het een 
gelijkspel tegen het team uit Grootebroek. De Boer 
verloor van Ryan in de eerste pot (11-6, 8-11, 6-11, 
8-11. Maar Vince kwam net te kort tegen de Bruijn 
in een spannende vijfsetter (11-8, 11-3, 8-11, 4-11, 
12-10). Het dubbel van Ryan en Jean-Paul was ook 
goed in vijven (8-11, 8-11, 11-8, 11-6, 3-11). Het 
ging verder gelijk op. Om en om werden partijen 
gewonnen en verloren. Ryan won van de Bruijn (8-
11, 8-11, 6-11), maar verloor van Slaman (11-9, 11-
4, 11-8). Jean-Paul verloor van de Boer (12-10, 11-
7, 11-8) en won van de Bruijn (6-11, 9-11, 6-11). 
Het kan vast nog beter, maar ga zo door mannen. 
1e klasse Victory '55 4 - Noordkop 1 10-0. 
Mitchell Jonk (3), Stefan Koning (3), Albert 
Huizinga (3). Al in de eerste wedstrijd met maar 
twee mannen beginnen, dat is een valse start. En 
omdat Albert op de tafel ernaast speelde, bood hij 
aan om in te vallen en zodoende in twee teams te 
spelen. En Albert kwam van goed huize want hij 
won met klasse (en lange noppen) al zijn partijen. 

Maar ook Stefan En Mitchell waren in goede doen. 
Beiden speelden het dubbel en wonnen, al was het 
krap (15-13, 11-8, 17-15). Alles werd gewonnen en 
soms was het maar net, zoals de partij van Mitchell 
tegen Overbosch (11-4, 11-6, 8-11, 11-9). Al met al 
dus een hele goede start van de competitie en dat 
belooft zeker nog meer de komende weken.  
2e klasse HTC 5 - Victory '55 5 2-8. 
Cees Plat (3), Berry Molenaar (2), Simon Jonk (2). 
Het was voor Cees een opsteker dat hij zijn eerste 
partij na zo lang niet mogen spelen, knap op zijn 
naam zette. Scheuter kwam een puntje te kort 
(2-11, 11-9, 4-11, 10-12). En ook Barry won van 
Boukert (6-11, 11-9, 9-11, 7-11). Samen pakten ze 
het dubbelspel met een hele krappe finish (11-8, 
5-11, 4-11, 14-16). En daarna was het van dik hout 
zaagt men planken . Zowat alles werd gewonnen, 
tot de laatste partij, van Murk tegen Berry. Het 
werd een vijfsettter want ze gaven niet op. En het 
scheelde niet veel, maar uiteindelijk moest Berry 
capituleren (7-11, 1-11, 14-12, 11-8, 13-11). Een 
klasse overwinning en Cees, die er drie voor zijn 
rekening nam, ziet uit naar de volgende partij. Hij 
is er helemaal klaar voor. 
2e klasse Victory '55 6 - Spaarne 2 5-5. 
Albert huizinga (3), Jacques van Westen (sr) (2), 
Richard Buijs (0). Voor Richard was het eerste be-
gin niet wat hij zich ervan had voorgesteld. Hij 
maakte geen kans tegen Koastea (7-11, 8-11, 4-11). 
Albert was de klasse zelf. Met speels gemak roste 
hij zijn tegenstander van der Beek van tafel (11-9, 
13-11, 11-13, 11-6). Soepel smashte hij de ballen 
van tafel, terwijl hij subtiel met zijn lange noppen 
de bal kapriolen liet maken voor hij de andere 
tafelhelft raakt. Zijn tegenstanders werden er ture-
luurs van. Jacques moest het klaren met zijn soe-
pele verdediging,. Het leverde meteen zijn eerste 
wedstrijdpunt op tegen Mannak (11-5, 11-8, 5-11, 
11-8). Het dubbelspel was weer spannend, want 
Jacques moest ook de ballen retourneren die Albert 
op tafel toverde. Het werd een krappe eindstand, 
wel in het nadeel van onze mannen (9-11, 11-8, 11-
6, 6-11, 9-11). Voor Richard was er geen eer aan te 
behalen . Hij had de pech dat zijn tegenstander een 
aantal keer de tafelrand toucheerde en hij dus 
kansloos was. Winst zat er vrijdag niet bij. Jacques 
won twee keer en Albert, die ook meespeelde met 
het vierde team, die won er gewoon drie.  
4e klasse Victory '55 7 - HTC 11 6-4. 
Lia van Westen (2), Zhang Cheol (3). Een prima 
prestatie van het zevende team, dat met twee spel-
ers evengoed de winst wist te behalen. Zhang had 
bepaald geen moeite tegen van de Pol (11-3, 11-6, 
11-2). En ook Lia strafte Kroezen in drie games af 
(11-2, 11-5, 11-8). Samen ging het dubbel toch 
moeizaam, maar ze kwamen goed weg. Met mini-
maal verschil werd gewonnen (4-11, 8-11, 11-08, 
11-6, 11-9). Zhang gaf geen game weg en sloeg ze 



allemaal zonder pardon van tafel. Ook Lia speelde 
verrassend goed, maar haar laatste partij werd 
evengoed rakelings verloren tegen Khandelwal 
(8-11, 11-13, 12-14). Hopelijk kunnen de andere 
spelers wel gelegenheid vinden om mee te spelen. 
Helaas is Ab Jonk nog te geblesseerd om te komen 
spelen en ook Frans Brocken zal dit seizoen niet 
meer meedoen. 
Wedstrijdschema competitie. 
Do 30 sep. Het Nootwheer 12 - Victory '55 7 
Vr 1 okt.Victors 1 - Victory '55 2; Victory '55 3 - 
Het Nootwheer 1; Tempo-Team 7  Victory '55 4; 
Victory '55 5 - JOVO 3; TSO 1 - Victory '55 6; 
Za 02 okt 18:00 Smash (M) 1- Victory ’55 1; 
Kantinedienst: Mark Schilder en later spelers van 
thuis spelende teams.


