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ohnny Huang. Chiñskie nazwisko Huang
Wenguan. Urodzony 28. 08.1964 r. w Guangdong.Wzrost 178 cm. Jest zawodnikiem preferuj¹cym silny, rotacyjny atak ,agresywny, blisko sto³u. Doskonale gra zarówno bekhendem
jak i forhendem. Gra desk¹ Nittaku Avalox i
ok³adzinami TSP spin pips 2,5 mm z obu stron.
Mówi po chiñsku ( narzeczem kantoñskim i
mandaryñskim) i po angielsku. Oficjalnie zamieszka³y w Osace w Japonii. ¯ona Diana równie¿ gra profesjonalnie w tenisa sto³owgo ( aktualnie 67 m w rankingu ITTF). Gra te¿ jego
ojciec i starszy z dwóch braci. Pierwsze kroki
w tenisie sto³owym stawia³ w szkole w Chinach
pod opiek¹ ojca, który by³ jego wielk¹ podpor¹ na pocz¹tku kariery i jest ni¹ do dzisiaj.Jego
idolem by³ wtedy chiñski mistrz Guo Yuehua.
Wyczynowo zacz¹³ graæ w klubach w Guangdong i w Bejing. W swej profesjonalnej karierze wystêpowa³ m.in: w japoñskiej lidze Grand
Prix, w niemieckim Steinhagen, belgijskim
Royal Charleroi. Obecnie gra we francuskim Levallois. Najwiêkszy wp³yw oprócz ojca na rozwój jego talentu mieli trenerzy Xushaofa i Zhu
Yen w Chinach oraz Michel Gadal w Kanadzie. Za najwiêkszy swój sukces uwa¿a 3 miejsce w pucharze wiata w 1994 r i dotarcie do
æwieræfina³u Igrzysk Olimpijskich w Atlancie,
gdzie przegra³ z Chiñczykiem Liu Guoliangiem.
Na listach wiatowych pojawi³ siê, bêd¹c ju¿
obywatelem Kanady, w 1991 r. Chiny reprezentowa³ do 1985 r. Ponad piêcioletni okres karencji nie pozosta³ bez wp³ywu na wyniki sportowe.Od 1991 r znajduje siê nieprzerwanie w
pierwszej dwudziestce wiatowego rankingu.
Najwy¿ej notowany by³ w styczniu 1997 r .
Obecnie zajmuje m-ce 17. Zwyciê¿a³ w wielu
miêdzynarodowych mistrzostwach krajowych
(Japonia, USA, Kanada, Niemcy, Szwecja, Finlandia). Do kolekcji tych tytu³ów do³¹czy³ w
padzierniku ub.r. zwyciêstwo w Polish Open,
gdzie po wspania³ej grze pokona³ Koreañczyka
Kim Taek Soo. Ostatnie pi³ki tego pojedynku
poprzez TV CNN ogl¹da³y miliony telewidzów
na ca³ym wiecie. Uczestnik trzech mistrzostw
wiata. Jest zawodnikiem startuj¹cym bardzo
czêsto. W 1996 r. pierwszy w klasyfikacji ITTF
Pro Tour. Ostatnio odnosi spore sukcesy w grze
podwójnej z leworêcznym, niezbyt wysokiej
klasy Francuzem Olivierem Marmurkiem. Graj¹
w jednym klubie. Jak sam mówi stanowi¹ doskonale rozumiej¹c¹ siê parê , a Olivier jest managerem i organizatorem ich startów. Pomimo
34 lat Johnny marzy o tytule mistrza wiata. W
osi¹ganiu sukcesów pomaga mu fakt , ¿e nie
jest przes¹dny i rzadko miewa tremê przed gr¹.
Po zakoñczeniu kariery ma zamiar zostaæ biznesmenem. Przepada za japoñsk¹ kuchni¹. Nie
pije. Interesuje siê filmem. Jego ulubionym aktorem jest Tom Cruise. Urlopy, których ma bardzo ma³o, lubi spêdzaæ na Karaibach. Dla przyjemnoci grywa w koszykówkê i basseball, dlatego te¿ kibicuje dru¿ynom Chicago Bulls i
New York Yankees. Wiêksz¹ czêæ ¿ycia spêdza teraz  na walizkach. Kilka dni po Polish
Open startowa³ w Pucharze wiata w Nimes.
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