
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Competitie start met regels ivm corona. 
Met de start van de competitie in de week van 11 
september komen ook de maatregelen die de com-
petitieleiding heeft opgesteld aan de orde. Het zal 
je niet verbazen dat daar nogal wat om te doen is 
geweest en het laatste is er nog niet over gezegd.. 
Van overheidswege komt er nogal wat op je af. Zo 
is nu al besloten dat dat deelnemers zich bij wed-
strijden vooraf moeten registreren met naam en 
telefoon nummer, en dat de handen moeten worden 
gewassen. Dat er geen dubbelspel wordt verspeeld 
en er uiteraard rekening met de onderling af-stand 
in de kleedkamers, rond de tafels en de kantine 
moet worden gehouden. De vraag of bij game-wis-
seling ook van tafelhelft wordt gewisseld, staat nog 
open. Komende week is er nog een laatste 
bondsvergadering voor de start van de wedstrijden, 
waar de laatste knopen nog moeten worden 
doorgehakt. Dus misschien is er nog wat verve-
lends in de pen. We gaan het zien en probeer dat 
allemaal geen reden te geven om het plezier te 
tafeltennissen ook maar iets minder te laten zijn. 

De eerste wedstrijden zijn als volgt 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 . 
Kantinedienst: Lia van Weten-Karregat en later na 
de wedstrijd de spelers van team 6. 

Victory ’55 speelt met Deen jeugdsponsor actie. 
Onze vereniging mag meedoen met de Deen 
jeugdsponsor actie. Komende weken staat in het 
fileaal in de van Baarstraat weer een koker voor 
munten van Victory’55. Deze actie wordt van harte 
aanbevolen. Voor leden van de tafeltennis is er op 
de bar in de Schemerpit een pot waar sponsor 
munten in worden gedeponeerd.. Het bestuur zal 
dan zorgen dat ze dan in de koker bij de van 
Baarstraat worden gedaan. 


