Beste tafeltennisvrienden,
Gemengde gevoelens, dat verwoordt het beste de sfeer na de wedstrijden van Super Saturday
van afgelopen 7 april. Trots, omdat de dames van Scylla probleemloos de laatste wedstrijd van
de reguliere competitie wonnen en daardoor eindigen op een tweede plek. Trots, maar
teleurgesteld, dat onze heren hun 3-1 voorsprong niet konden vasthouden en met 4-3 verlies
hun plek in de play-offs in rook op zagen gaan. De dames komen pas over twee weken in actie,
eerst uit tegen Hotak. De heren komen meteen op 14 april aan de bak, tegen FVT, om in de
play-downs te strijden om behoud in de eredivisie. Dat kan nog wel eens spannend gaan
worden, omdat 3 van de 4 ploegen in die play-downs qua punten elkaar vrijwel niet ontlopen.
Kom onze jongens dus vooral aanmoedigen.
Vrijdag de 13e was overigens geen ongeluksdag. Nadat afgelopen zaterdag een van onze
kersverse jeugdteams uit zich verzekerde van het kampioenschap bij de pupillen C, het team
van Daniel N. , Daniel v. D., Yannik en Julian , werd in onze nieuwe accommodatie het eerste
kampioenschap gehaald, en dan wel door heren 4 (Frits, Paul, Michel, Martijn en Remco).
Laten we hopen dat de sfeer erin blijft op vrijdag de 14e. U kun vanaf 12.00u op Scylla terecht.
We starten met heren 1. Welke wedstrijden er daarna gespeeld worden, leest u verder in deze
nieuwsbrief.
De redactie.
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Dames Scylla plaatsen zich voor play-offs
De tafeltennissters van Scylla hebben zich in de laatste reguliere competitiewedstrijd geplaatst
voor de halve finale play-offs om de voorjaarstitel. In eigen huis werd Hotak ’68 met 5-2
verslagen.
Hotak ’68 en Scylla bezetten voor de laatste reguliere competitiewedstrijd respectievelijk de
tweede en derde plaats in de eredivisie. Plaatsing bij de beste vier geeft recht op deelname aan
de play-offs. Gezien de ruime voorsprong van Scylla op de nummer 5 van ranglijst was
plaatsing een formaliteit. Toch werd er aan de Voorschoterweg nog ergens om gespeeld,
namelijk het ontlopen van een sterke tegenstander in een dubbele halve finale.
De ploeg uit Hoogerheide trad in Leiden aan zonder kopvrouw Li Nan Sun. De Chinese in
Brabantse dienst werd node gemist aan de zijde van bezoekers. Dai Jia en Kim Vermaas
wonnen namelijk beiden vrij eenvoudig hun enkelspelen en samen het dubbelspel. Hierin
verloor alleen jeugdinternational Vermaas een game van Marlotte Staps; de overige partijen
gingen met duidelijke cijfers naar de Sleutelstadbewoners. De twee punten voor Hotak kwamen
op naam van Staps en ’t Hooft die Floor Tebbe zagen opgeven met een oogontsteking. Met de
5-2 zege op Hotak eindigen de dames van Scylla op de tweede plaats in de reguliere
competitie. In de halve finale play-offs is wederom Hotak de tegenstander. Coach Ellen Bakker
verwacht dan echter een heel andere wedstrijd. “Ja, in de halve finale gaat het ergens om.
Vandaag was meer een formaliteit. Dat merkte je ook aan het feit dat hun kopvrouw niet
meespeelde. Het moest wel heel gek lopen wilden Hotak en wij de play-offs niet halen. De
partijen gingen vandaag vrij gemakkelijk onze kant op. Daar ben ik tevreden over. Dat Floor
haar wedstrijden op moest geven, kwam niet als een totale verrassing. Met 5-2 hebben we dus
maximaal gescoord. De halve finale zal lastiger worden, maar ik zie die met vertrouwen
tegemoet. We ontlopen nu in ieder geval de sterker geachte teams Den Helder en Heerlen.”

Kim Vermaas
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Heren Scylla missen play-offs
De tafeltennisheren van Scylla zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale playoffs om de voorjaarstitel. In eigen huis werd met 3-4 verloren van directe concurrent Scyedam.
Scylla en Scyedam bezetten
voor de laatste competitieronde
de gedeelde vierde plaats in de
heren eredivisie. Beide ploegen
mochten in een rechtstreeks
duel uitmaken wie mocht
strijden om de voorjaarstitel en
wie werd veroordeeld tot de
strijd tegen degradatie. De
Leidenaars begonnen gehavend
aan het duel. Zij konden niet
beschikken over hun kopman
Jonah Kahn, afwezig vanwege
privéomstandigheden.
Desalniettemin kwam de ploeg
uit de Sleutelstad goed uit de startblokken met een 3-0 zege van Gerard Bakker jr. op Rajko
Gommers. Thomas Benit Kon vervolgens niet voor een stunt zorgen tegen verliezend NKfinalist Michel de Boer. Scylla pakte in de persoon van Simon Goessens echter de draad weer
op met een 3-1 zege op Rene Waterreus. Het was de eerste competitiezege van Goessens, die
tot dusver een teleurstellend seizoen kende. Toen ook het dubbelspel met 3-1 door Bakker en
Benit werd gewonnen, waren de play-offs opeen heel dichtbij. Na de pauze ging het echter
alsnog fout. Gerard Bakker junior verloor in drie games, telkens met twee punten verschil, van
De Boer. En in de zesde partij wist Goessens ondanks een 2-1 voorsprong in games niet toe te
slaan tegen Gommers. Op een 3-3 stand kon Benit niet zijn beste spel op tafel te leggen tegen
een ontketende Waterreus, waardoor Scylla de play-offs, ondanks een 3-1 voorsprong, alsnog
in rook zag opgaan. Simon Goessens baalde dan ook erg: “Voor de wedstrijd weet je wat je
moet doen om de play-offs te halen: winnen. Wanneer je 3-1 voor staat, ben je heel dichtbij.
Dan heb je nog drie partijen om het verlossende vierde punt te pakken. Dat hebben we
nagelaten. Ik reken dat mezelf aan: ik had een voorsprong tegen Gommers en kansen om de
wedstrijd naar me toe te trekken. Daarna kon Thomas niet zijn niveau halen tegen Waterreus.
Dan is het erg gemakkelijk naar hem te kijken omdat hij de laatste partij speelt, maar we laten
het niet alleen vandaag liggen. Zelf win ik maar één partij deze competitie, terwijl dat er normaal
vier zijn. Het is gewoon super balen.” Met het mislopen van de play-offs duikt ineens ook het
degradatiespook weer op. “De verschillen zijn in klein in de eredivisie dit seizoen. De
voorsprong op de nummer 7 is maar 3 punten. We zullen de komende drie wedstrijden dus nog
aan de bak moeten om op de veilige vijfde of zesde plaats te eindigen.”
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Gaan de heren van SCYLLA de Titanic achterna?
Aanstaande zaterdag 14 april spelen de heren van SCYLLA de eerste van drie wedstrijden in
het kader van de play-downs. Thuis zal dan worden aangetreden tegen FVT / VISSER
ROTTERDAM. Het duel aan de Voorschoterweg 6F begint om 12.00 uur.
SCYLLA speelde vorige week de laatste twee wedstrijden van de reguliere voorjaarscompetitie
2012. Beide duels – tegen respectievelijk FVT / VISSER ROTTERDAM en SCYEDAM – gingen
met 4-3 verloren. Met name de nederlaag in de laatste wedstrijd kwam hard aan. Een 3-1
voorsprong die na het dubbel nog werd gekoesterd, kon niet worden vastgehouden. Het verlies
van de drie enkelpartijen na de pauze leidde er uiteindelijk toe dat niet SCYLLA maar
SCYEDAM beslag legde op de felbegeerde vierde play-offplaats.
SCYLLA is nu veroordeeld tot het spelen van drie wedstrijden in de play-downs. En dat kan wel
eens een behoorlijk lastige klus blijken te zijn want het puntentotaal van drie teams ligt erg dicht
bij elkaar: SCYLLA heeft 25 punten, SMASH ’70 heeft er 24 en FVT / VISSER ROTTERDAM,
door de goede resultaten in de laatste twee competitiewedstrijden, inmiddels 22. PECOS – de
vierde ploeg in de degradatiepoule met slechts 7 punten uit evenzovele wedstrijden – kan zich
op rechtstreekse degradatie voorbereiden.
Het bezoekende team van FVT / VISSER ROTTERDAM bestaat uit de heren Barry Wijers,
Laurens Tromer, Martin Khatchanov en Patrick Oeij. Alfred de Jong is de coach.
Met Barry heeft FVT / VISSER ROTTERDAM de huidige kampioen in het heren enkel in de
gelederen. Op de meest recente nationale ranglijst bezet hij de 2e plaats achter de in de
Nederlandse competitie ongenaakbare Gudmundur Stephensen van ENJOY & DEPLOY.
Laurens bekleedt de 19e positie, Martin de 24e en Patrick de 29e.
Worden de voorgaande posities vergeleken met die welke de heren van SCYLLA innemen op
de ranglijst – Jonah Kahn staat op 5, Gerard Bakker jr. op 16, Thomas Benit op 18 en Simon
Goessens op 44 – dan kan worden geconcludeerd dat er in de komende wedstrijd twee teams
van ongeveer gelijke sterkte tegenover elkaar zullen staan. Daarmee lijkt het publiek verzekerd
te zijn van een spannend wedstrijdverloop.
Wil SCYLLA voorkomen dat hen hetzelfde lot treft als de TITANIC precies honderd jaar geleden
in de nacht van 14 op 15 april, dan zal er zaterdag in ieder geval al moeten worden gewonnen.
En vervolgens dienen ook in de twee duels tegen PECOS en SMASH ’70 nog de nodige punten
te worden gepakt.
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Scylla
Leiden

FVT/Visser
Rotterdam

Beste resultaat Eredivisie
2x Landskampioen (1967, 1969)

Beste resultaat Eredivisie
9x landskampioen (1996-1998,
2001-2004, 2008, 2009)

Resultaat najaarscompetitie 2011
5e
Resultaat seizoen 2010/2011
6e

Resultaat najaarscompetitie 2011
3e
Resultaat seizoen 2010/2011
Kampioen 1e divisie

Teamsamenstelling
Teamsamenstelling
1. Jonah Kahn
Leeftijd: 40 jaar
Positie ranglijst: 3

2. Gerard Bakker
Leeftijd: 41 jaar
Positie ranglijst: 19

3. Thomas Benit
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: 21

4. Simon Goessens
Leeftijd: 22 jaar
Positie ranglijst: 36

1. Barry Wijers
Leeftijd: 29 jaar
Positie ranglijst: 2
2. Laurens Tromer
Leeftijd: 18 jaar
Positie ranglijst: 19
3. Martin Khatchanov
Leeftijd: 17 jaar
Positie ranglijst: 24

4. Patrick Oeij
Leeftijd: 18 jaar
Positie ranglijst: 29

Coach: Alfred de Jong
Coach: Martin van Rijn
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Scylla in de pers

Leidsch dagblad, maandag 9 april 2012
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Eén seniorenteam is al kampioen dit weekend, wie volgen?

Dit weekend kunnen maar liefst 3 senioren teams kampioen worden.
Eén team is daar al in geslaagd. Vrijdag 13 april kregen heren 4 de kans om het eerste
kampioenschap binnen te halen. Ze speelden tegen Rijnsoever die uit 10-0 aan de kant werd
gezet. Dit team bestaat uit Frits, Paul, Michel, Martijn en Remco. Aan 5 punten hadden ze
voldoende om de champagneflessen te ontkurken en terug te keren in de 2de klasse.
Gefeliciteerd heren!
Zaterdag 14 april om 14:00 krijgen heren 3 de kans om wellicht het tweede of derde
kampioenschap binnen te halen op Scylla. Ze spelen tegen Salamanders die uit 8-2 aan
verloren van Scylla. Dit team bestaat uit Gerhard, Bart, Joost en Noah. Moedig ze zaterdag dus
aan, slechts 2 punten zijn voldoende om 3e divisie volgend seizoen te kunnen spelen.
Ook op zaterdag speelt om 14:00 Charybdis de kans om het tweede of derde kampioenschap
binnen te halen op Scylla. Ze spelen tegen Unicum waar eerder nog 9-1 van gewonnen werd.
Dit team bestaat uit Hans, Martin, Thijs, Olivier en Joey. Charybdis . Moedig ze zaterdag dus
aan, slechts 2 punten zijn voldoende om terug te keren in 1e divisie, maar dan onder de vlag
van Scylla.

Van links naar rechts: Martijn, Michel, Frits, Paul, Remco
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SCYLLA WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoofdsponsor, sponsor van dames 1:

Verder wordt Scylla o.a. gesponsord door:
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