Beste tafeltennisvrienden,
Met enige vertraging hebben wij voor u weer het nieuws van afgelopen week. Net zoals
afgelopen weekend zijn het ook dit weekend weer de dames die aan de bak moeten. Speelden
ze vorige zaterdag nog tegen najaarskampioen Heerlen, dit weekend trekken ze helemaal naar
Harkstede om tegen de huidige hekkensluiter HJ Music te spelen. Momenteel voeren onze
meiden zowaar de ranglijst aan, zij het dat Heerlen en Den Helder beide een wedstrijd minder
hebben gespeeld. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt een derde plaats in de reguliere competitie
tot de mogelijkheden te behoren. Maar dan moeten ze ook tegen HJ Music dit weekend weer
een goed resultaat neerzetten. Zet ‘m op dames!
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Nipt verlies dames Scylla tegen najaarskampioen
De tafeltennissters van Scylla zijn er niet in geslaagd voor een verrassing te zorgen
tegen najaarskampioen Lybrae Consultants/Heerlen. In Heerlen werd het 4-3 voor de
titelfavoriet uit Limburg.
De ploeg uit Limburg startte tegen Scylla met de sterk spelende Linda Creemers en
wereldtopper Li Jie in de basis, respectievelijk de nummer 4 en 2 van de nationale ranglijst.
Wanneer Heerlen met beide speelsters aantreedt, is de ploeg uit Limburg een bijna niet te
nemen horde voor de andere ploegen in de eredivisie. De Leidse kopvrouw Dai Jia – dit
seizoen vooralsnog ongeslagen in de eredivisie – moest dan ook vol aan de bak tegen
voornoemde speelsters om een partij uit het vuur te slepen. Tegen Creemers wist zij de
wedstrijd na een 2-1 achterstand in games, alsnog naar haar hand te zetten. In haar partij tegen
Jie lukte dit niet, en moest zij voor het eerst dit seizoen haar tegenstandster feliciteren. Oudinternational Floor Tebbe pakte namens Scylla het tweede punt van de dag door met 3-0
Melissa Bours te verschalken. Dezelfde Bours gaf geblesseerd op tegen de Voorschotense
jeugdinternational Kim Vermaas, waardoor Scylla een derde punt mocht bijschrijven. Kim
Vermaas en Floor Tebbe kwamen in hun partijen tegen respectievelijk Jie en Creemers nog
tekort om er een echte wedstrijd van te maken. Omdat ook het dubbelspel met 3-1 verloren
ging, was de derde 4-3 nederlaag dit seizoen een feit. Coach Gerard Bakker jr. kon leven met
de uitslag. “Wanneer je drie punten haalt tegen dit team, dan is dat een nette uitslag. In deze
opstelling is Heerlen gewoon een sterk team. Als je kijkt naar het wedstrijdbeeld vandaag, zat er
niet zoveel meer in. Er waren geen verloren wedstrijden waar we er dicht bij zaten. 4-3 is een
terechte uitslag.”

Floor Tebbe

2

Dames van SCYLLA doen aan sightseeing Nederland

Speelden de dames van SCYLLA het afgelopen weekend al ver van huis – in Heerlen tegen
LYBRAE CONSULTANTS – , voor komende zaterdag staat een nóg verdere uitwedstrijd op het
programma. Zij gaan dan zo’n 375 km noordelijker op bezoek bij HJ MUSIC in De Borgstee aan
de Dorpshuisweg 36 in Harkstede. De wedstrijd begint om 17.00 uur en staat onder leiding van
de heren Troost en Van den Einde.
HJ MUSIC startte deze reguliere voorjaarscompetitie dramatisch en veroverde pas in het derde
duel de eerste competitiepunten: na eerdere nederlagen tegen respectievelijk DOZY DEN
HELDER / NOORDKOP en HOTAK ‘68 werd tegen AMSTERDAM ’78 een 5-2 overwinning
geboekt. In het laatste van de tot nog toe vier gespeelde duels – tegen SMASH ’70 – werd met
2-5 aan het kortste eind getrokken. Door deze resultaten bezet HJ MUSIC met zeven punten
momenteel de laatste plaats in de eredivisie.
SCYLLA daarentegen voert na vijf gespeelde wedstrijden de ranglijst aan, zij het dat die een
enigszins vertekend beeld geeft. Vorige week werd met een 4-3 nederlaag tegen LYBRAE
CONSULTANTS een alleszins acceptabel resultaat behaald.
Het team van HJ MUSIC bestaat uit de dames Tali Cohen – zij vertrekt na deze competitie
naar SKF in Veenendaal – , Cathry Hof en Karin Boonstra. Op de meest recente ranglijst
nemen zij achtereenvolgens de posities 21, 24 en 38 in. Daarmee moeten zij in ieder geval Jia
Dai (plek 5) en Kim (plek 13) voorrang geven. In Christa Langeveld (positie 34) vinden zij een
tegenstandster van ongeveer gelijke sterkte.
Wanneer de dames tegen HJ MUSIC een goede uitslag weten neer te zetten geeft dat hen een
uitstekende uitgangspositie voor de thuiswedstrijd tegen HOTAK ’68, het team dat HJ MUSIC
eerder in Harkstede met 0-7 kansloos liet. In die laatste wedstrijd zal naar verwachting worden
beslist wie na afloop van de reguliere competitie de meer gunstige derde plaats zal bezetten.
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HJMusic.nl
Harkstede
Beste resultaat Eredivisie
3e
Resultaat seizoen 2010/2011
5e
Teamsamenstelling
1. Tali Cohen
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: 21

2. Cathry Hof
Leeftijd: 29 jaar
Positie ranglijst: 24

Scylla dames 1
Leiden
Beste resultaat Eredivisie
6x Landskampioen (1964, 1980-1983, 1985)
Resultaat seizoen 2010/2011
6e
Teamsamenstelling
1. Dai Jia
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: 5

2. Xinyuan Gu
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: -

3. Kim Vermaas
Leeftijd: 16 jaar
Positie ranglijst: 13
3. Karin Boonstra
Leeftijd: 24 jaar
Positie ranglijst: 38

4. Floor Tebbe
Leeftijd: 31 jaar
Positie ranglijst: -

5. Christa Langeveld
Leeftijd: 27 jaar
Positie ranglijst: 34

6. Marie Depuydt
Leeftijd: 18 jaar
Positie ranglijst: 45

Coach: Ellen Bakker
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Scylla in de pers…

Leidsch Dagblad…

AGENDA

Speeldata Dames 1
za 24 mar 17:00

HJMusic 1 - Scylla 1

za 07 apr 18:00

Scylla 1 - Hotak '68 1

Speeldata Heren 1
za 31 mar 17:00

FVT 1 - Scylla 1: VERPLAATST NAAR donderdag 5 april om 19:30 uur

za 07 apr 18:00

Scylla 1 - Scyedam 1
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SCYLLA WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoofdsponsor, sponsor van dames 1:

Verder wordt Scylla o.a. gesponsord door:
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