
Tafeltennisnieuws Victory ’55 

Competitie. 
Overgangsklasse: Victory '55 2 - Stede Broec 2 
6-4 
Ryan Loch (3), Mitchell Jonk (1), Stefan Koning 
(1). Deze wedstrijd werd een week eerder al ver-
speeld maar we willen die de lezer niet onthouden. 
Tegen de staartploeg in de poule was het derde niet 
echt bang en Ryan was erop gebrand zijn score dit 
seizoen wat op te krikken. Hij had wel echt moeite 
met Timmer (12-10, 12-10, 14-12). En net zo goed 
Mitchell moest alles uit de kast halen om de winst 
te pakken tegen Brinkkemper (15-13, 6-11, 11-9, 
13-11). Ook Stefan moest er aan geloven en die kon 
het niet bolwerken tegen Baas die hem de baas was 
(10-12, 11-8, 6-11, 9-11). Samen met Ryan speelde 
hij de sterren van de hemel met dubbel (11-7, 11-6, 
11-9). Het trainen samen vindt echt zijn weerslag in 
het betere spel. Ryan won daarop zijn andere twee 
partijen ruim, maar Mitchell kwam niet meer tot 
scoren en Stefan pakte nog een punt tegen 
Brinkkemper (9-11, 11-8, 11-8, 4-11, 11-3). Een 
fraaie tweede plek in de poule is echt een goede 
prestatie van de mannen. 
Hoofdklasse: De Victors 2 - Victory '55 3 9-1. 
Mitchell Jonk (0), Stefan Koning (0), Vince 
Schilder (1). Dat twee spelers in de hogere klasse 
invallend goed meedraaiden, had geen vervolg in 
hun eigen klasse waar ze worstelden voor handhav-
ing. Tegen de ploeg die net hoger in de poule stond 
hadden ze bepaald geen verweer. Mitchell verloor 
de eerste partij en daarna ging ook Stefan voor de 
bijl tegen Rovekamp op de nipper (11-7, 4-11, 
6-11, 11-9, 12-10). Het dubbel van Stefan en Vince 
kwam er niet aan en verloor in vieren (11-6, 11-9, 
10-12, 11-8). Daarna was het een trieste zaak en ze 
kwamen er alle drie niet meer in de buurt van de 
winst. Een keertje wist Vince dan nog te winnen 
van van Duin (6-11, 4-11, 8-11). En dat was alles. 
Met deze mindere score komen ze niet verder dan 
de tweede plek van onder in de poule en dat 
betekent helaas degradatie. Volgend seizoen 
duidelijk beter.  
2e klasse: Amstelveen 4 — Victory '55 4 5-5. 
Jack Groot (0), Jacques van Westen sr. (2), Simon 
Jonk (2). Voor het team dat op een prima tweede 
plek in de poule staat, was deze wedstrijd ter afs-
luiting van het seizoen niet zo spannend. Zei het dat 
Jack deze avond te maken kreeg met zijn jaarlijkse 
dip, waarbij hij drie keer net niet tot score kon 
komen. Het begin meteen tegen Amersfoort, waar 
hij zeker de netere kansen kreeg, maar dat laatste 
puntje, dat kwam maar niet binnen (11-8, 4-11, 
4-11, 11-5, 15-13). Ook Simon liep tegen hetzelfde 
tegen Nishimoto (7-11, 11-7, 6-11,13-11, 11-9). 
Maar hij herpakte zich en won de ander twee parti-
jen. Waarbij hij Nishimoto een koekje van eigen 
deeg te eten gaf (11-9, 9-11, 8-11, 11-13). Het 
dubbel van Jacques en Jack was spannend maar in 

de slotgame overduidelijk (10-12, 10-12, 2-11). 
Ook Jacques won er net als Simon twee, en met dit 
gelijkspel blijven ze op een fraaie tweede plek in de 
poule van de tweede klasse Klasse heren. 
3e klasse: Diemen 2 - Victory '55 5 1-9. 
Richard Buijs (2), Kwok Hung Wan (3), Jon de 
Lange (3). Voor het vijfde als koploper in de poule 
was deze wedstrijd tegen de staartploeg slechts een 
voor de statistieken want het maakte voor beide 
teams niet meer uit. Alle drie wonnen ze hun eerste 
partij ruim, en ook het dubbel van Kwok en Jon 
had weinig te duchten, al scheelde het evengoed 
niet veel (9-11, 8-11, 11-3, 10-12). Verder werden 
alle partijen zonder al te veel problemen afgewerkt, 
tot Richard rake klappen om zijn oren kreeg van 
Hommenga. Hij meende dat het allemaal wel los 
zou lopen, maar hij was slordig en die man had een 
dodelijke backhand die uiteindelijk de doorslag gaf 
(4-11, 11-8, 14-12, 11-6). Maar zoals gezegd, het 
maakte allemaal niet zo veel uit. Het team gaat met 
ruime voorsprong op de rest van de poule promo-
veren naar de tweede klasse. En dat is terecht. 
3e klasse: Spaarne 3 - Victory '55 6 7-3 
Peter Mooijer (0), Omar van der Horst (0), Lia van 
Westen (0). Het team was er al overtuigd dat ze 
tegen de koplopers weinig zouden kunnen klaarspe-
len, maar omdat die met maar twee man aantraden, 
dachten ze nog een klein kansje te maken. Maar dat 
pakte toch anders uit. De eerste twee wedstrijden 
van Lia en Omar werden verloren en ook het 
dubbel van Omar en Peter kwam er niet aan (11-6, 
11-8, 7-11, 11-7). Omar verloor daarna van Shilstra 
(11-6, 11-4, 4-11, 11-7). En daar was bar weinig 
tegen in te brengen. Ze waren gewoon veel sterker. 
Peter mocht daarna even aan tafel komen maar dat 
duurde niet zo lang tegen Mengerink (11-7, 11-7, 
11-5). De laatste partij van Peter tegen Shilstra was 
er ook een voor de statistieken (11-7, 11-6, 11-4). 
Jammer, maar het doet niet af aan het feit dat het 
team zich netjes handhaaft in de derde klasse. En 
daar zijn ze best tevreden over.  

Volgende week de eindstanden van de poules en de 
persoonlijke resultaten van dit seizoen.  
Het bestuur is samen met spelers al weer druk 
doende om de teams voor volgend seizoen samen te 
stellen. Het heeft van de week vergaderd en na am-
pele overwegingen is samen met Stedebroec 
besloten om dit seizoen geen uitwisseling meer te 
organiseren. De inventarisatie van de animo onder 
de leden is vooralsnog niet voldoende om er zo 
veel werk in te steken. Jammer, na zoveel jaren, 
maar tijden veranderen. Planning is organisatie van 
de clubkampioenschappen, die nu gepland staan op 
21 Januari. Dus vanaf nu een paar weekjes rust 
voor de tafeltennis. 


