
Tafeltennisnieuws Victory ’55 
. 

Competitie uitslagen: 
Landelijk 3e divisie: DOV 1- Victory '55 1 5-5. 
Theerakant Mayam (2), Stefan Zwarthoed (2), John 
Bond (0). Stefan begon met een mooie winst tegen 
Wijman in vijven (8-11, 11-7, 8-11, 11-2, 10-12). 
Maar zijn maatjes lieten in de eerste partij een 
steekje vallen.Het dubbel van Theerakant en John 
was daarna veel sterker ((11-9, 7-11, 8-11, 5-11). 
De twee partijen van Stefan en John werden ook 
verloren. John had zijn dag niet mee want hij ver-
loor alles, maarTheerakant pakte de winst tegen 
Heemskerk in drieën (10-12, 2-11, 9-11). Voor 
Theerakant en Stefan kwamen elk twee partijen 
binnen en met dit fraaie gelijkspel staat ons eerste 
nog altijd op een gedeelde eerste plek. Netjes hoor. 
Overgangsklasse Victory '55 2 
Ons tweede speelde deze week niet. 
OvergangsklasseDe Victors 1 - Victory '55 3 6-3 
Remko Mulder (1), Nick Klaver (1), Bojan Segic 
(1). Het liep niet echt bij ons derde. De man een 
partij winst en soms maar net. Zoals Wagter tegen 
Nick (8-11, 8-11, 9-11). Of diezelfde man tegen 
Remko ((8-11, 8-11, 9-11). Voor Bojan was ook 
winst tegen diezelfde speler de enige pot die hij 
wist te winnen. Remko verloor van Neefjes in vi-
jven met maar klein verschil (9-11, 11-9, 5-11, 
11-6, 16-14). Het is nog een lange weg te gaan voor 
dit team want ze staan na drie wedstrijden onderaan  
in de poule met achterstand. Zet hem op mannen. 
1e klasse Victory '55 4 - De Victors 2 5-4. 
Micha Tol (2), Roan Mulder (1), Jacques van West-
en jr. (2). Met invaller Jacques, die zelf in zijn 
eigen team op de tafel ernaast ook meespeelde, was 
dit een nuttige winst. Ze staan, met ook nog eens de 
geblesseerde Vince, nog lang niet zeker in deze 
poule bijna onderin. Jacques won zijn eerste partij 
meteen van Driessen (11-4, 11-9, 11-9). En ook 
Micha pakte een partij mee tegen Rovekamp (7-11, 
11-7, 11-6, 11-5). Roan sloeg daarna die Rovekamp 
hard van tafel (5-11, 11-4, 11-5, 11-4). Dat wordt 
een seizoen lang invallers zoeken, en of dat goed 
gaat, laten we het hopen. 
2e klasse Victory '55 5 - HBC 3 6-3.  
Mitchell Jonk (2), Jacques van Westen jr. (2), Ste-
fan Koning (2). Een mooie overwinning voor ons 
vijfde dat nog altijd de poule aanvoert. Elk van de 
mannen won weer twee partijen, maar ze moesten 
allen toegeven aan tegenstander Niesten die alles 
won. Jacques speelde op twee tafels en dat ging 
hem goed af. Ook Michell liet die twee tegen-
standers geen kans, met zijn noppen en zijn moker-
harde smashes. Zoals tegen Stegeman (11-3, 8-11, 
11-5, 11-2). En Stefan  had het moeilijk, maar met 
wat coaching van John Bond was er geen vuiltje 
meer aan de lucht. Klasse hoor, en met deze winst 
blijft het team de koppositie in de poule innemen. 
Ga zo door. 

2e klasse Victory '55 6 - HTC 4 6-3. 
Richard Buijs (1), Jacques van Westen (2), Albert 
Huizinga (3). Het team verraste de tegenstanders 
die wel even de zaak zouden winnen. Richard won 
echter ruim van te Beek die zich verbaasde over het 
effect dat hij voor zijn kiezen kreeg (11-4, 11-8, 11-
9). Albert was ijzersterk. Het kostte wel moeite, 
maar de partij tegen Scheuter kwam ook binnen (5-
11, 6-11, 11-8, 11-5, 11-5). Richard verloor daarna 
ruim van die Cheng (3-11, 6-11, 5-11). Die man 
was zo flitsend snel met zijn return smashes, dat 
was niet te doen. Maar Albert bleef bij de les en 
hield hem onder de duim met zijn zachte nopen 
(11-9, 3-11, 11-7, 12-10). Knap hoor. Het team 
klimt met deze winst weer naar de middenmoot. 
Zet hem op. 
3e klasse US 9 - Victory '55 7 1-8. 
Cees Plat (2), Jack Groot (3), Berry Molenaar (3). 
Een prestatie van formaat daar aan de Overtoom. 
Dat Cees in zijn eerste partij van Diemel verloor 
met van die enorme scores (9-11, 18-16, 12-10, 11-
8), was niet het begin van een afgang. Maar de 
enige partij die naar die lui ging. Want verder werd 
zowat alles ruim in drieën gewonnen. Zoals dat 
potje van Dunes tegen Cees (8-11, 7-11, 4-11). Of 
die van Jeihula tegen Berry (7-11, 4-11, 4-11). 
Alleen in de laatste partij van Cees moest er wat 
gebeuren. Jeihula deed erg zijn best, maar Cees 
kreeg hem toch te pakken (11-9, 6-11, 11-9, 7-11, 
9-11). Het team staat zoals verwacht nu ruim aan 
kop in de poule. Maar Simon won er gewoon ook 
drie en dat het tegen Jeihula in vier games moest, 
dat mag geen naam hebben (11-9, 2-11, 7-11, 8-11).  
Ga zo door mannen, want er is in deze derde klasse 
geen echte tegenstand te verwachten. Zet hem op. 
4e klasse US 10 -- Victory '55 8 7-02 
Peter Mooijer (0), Cor Maas (1), Lia van Westen 
(1). Jammer daar aan de Overtoom. Net als de an-
dere teams beginnen met een donatie in de par-
keermeter van 24 euro en dan in die enorme zaal 
klop krijgen met grote cijfers. Peter had pech in 
zijn eerste partij tegen Eltayeb (8-11, 15-13, 11-9, 
11-8). En ook Lia kreeg ervan langs tegen Krathaus 
(11-8, 11-3, 9-11, 11-9). Cor kon met klein verschil 
Spanjersberg verschalken (3-11, 12-10, 9-11, 
12-14). Maar daar bleef het voor hem bij. Allemaal 
krap, maar net niet winnen. Dat bleef maar zo door 
gaan. Tenslotte kon Lia, met de moed van wanhoop 
toch nog scoren tegen Spanjersberg (7-11, 11-6, 
9-11, 8-11). Jammer, maar in de middenmoot is nog 
zo gek niet. Volhouden hoor, we zijn er nog niet, 
maar handhaven is wel het minste. 
Competitie komende week:. 
Vr. 1 okt.. 
Vrij 2 Okt. Victory '55 2- Amsterdam '78 2; Victory 
'55 3 - DOV 2; Tempo-Team 6 - Victory '55 4; HTC 



5 - Victory '55 5; Victory '55 6 - Sporting SDO 1; 
ZTTC 10 - Victory '55 8. 
Za 03 okt 13:00  Victory '55 1 - Hilversum 4. 
Vr 09 okt 20:00  Victory '55 7 - Amstelveen 4 . 
Kantinedienst: Piet Meeder en de spelers van team 
2 als ze klaar zijn. 


