Beste tafeltennisvrienden,
Korte nieuwsflits deze week, maar niet onbelangrijk! Zondag 22 februari spelen onze heren hun
tweede wedstrijd in de strijd tegen degradatie. Het wordt een uitwedstrijd in Oegstgeest, bij de
collega’s van Pecos. Aangezien de eerste wedstrijd in de play-downs jammerlijk met 5-2 werd
verloren, is het eerste herenteam genoodzaakt om alles uit de kast te halen om in Oegstgeest
een klinkende overwinning neer te zetten. Kom hen daarom ook aanmoedigen, bij Pecos, in
sportpark De Voscuyl in Oegstgeest. De wedstrijd start om 14:00u.
Hoe het verder afgelopen zaterdag met de andere seniorenteams is verlopen: uitstekend!
Charybdis met Hans, Martin, Thijs, Olivier en Joey hebben overtuigend het kampioenschap
gehaald. Volgend jaar gaan ze onder de vlag van Scylla weer 1e divisie spelen. En ons jeugdige
team in de hoofdklasse werd ook kampioen, waardoor Joost, Noah, Bart en Gerhard volgend
jaar uitkomen in de derde divisie. Gefeliciteerd allen!
De redactie.

INHOUD
Wedstrijdverslag heren 1
Voorbeschouwing wedstrijd heren 1
Spelersprofielen wedstrijd heren zaterdag 14 april
Scylla in de pers
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Heren Scylla doen slechte zaken in strijd handhaving

De tafeltennisheren van Scylla hebben zichzelf een slechte dienst bewezen in de strijd tegen
degradatie. In eigen huis werd in de eerste wedstrijd in de zogenoemde degradatiepoule met 52 verloren van FVT.
Het was toch een beetje een vreemde gewaarwording aan de Voorschoterweg. Een week
geleden waren de Leidenaars nog twee punten verwijderd van de play-offs en nu moest er
gestreden worden voor handhaving. Met drie ploegen, die strijden voor twee plaatsen, is elk
punt feitelijk belangrijk.
Scylla kwam echter niet goed uit de startblokken. Jonah Kahn, de afgelopen twee speelronden
vanwege privéomstandigheden afwezig, was weer van de partij, maar kwam niet in zijn spel
tegen Laurens Tromer. Gerard Bakker jr. dwong vervolgens de Nederlands kampioen Barry
Wijers tot het uiterste, maar moest in de vijfde game alsnog capituleren. Thomas Benit bracht
de Leidenaars hierna terug in de wedstrijd met een zwaar bevochte 3-2 zege op Martin
Khatchanov. Deze strohalm werd echter niet gegrepen door de Leidenaars. Zowel het
dubbelspel als de tweede partij van Kahn tegen Wijers werden in het voordeel van de
bezoekers beslist. Bij een 1-4 achterstand wist Benit in een zinderende wedstrijd tegen Tromer
(3-2 winst) nog iets terug te doen. In het slotduel kon Bakker jr. echter niet voorkomen dat
Khatchanov de 2-5 einduitslag op het scorebord bracht. Een teleurstellende uitslag, zo beaamt
Thomas Benit. "Ja, dat kun je rustig stellen. We hebben vandaag niet ons beste spel laten zien.
Omdat de verschillen klein zijn, loop je dan meteen tegen een nederlaag aan. Het wordt de
komende twee weken nog behoorlijk spannend. We staan nu gelijk in punten met FVT en
enkele punten achter Smash. We moeten proberen ons niet teveel laten beïnvloeden door deze
nederlaag, en de laatste twee wedstrijden simpelweg beter voor de dag komen. Ik heb er
vertrouwen in dat ons dat lukt. Je hebt het nog in eigen hand of je je handhaaft of toch een
degradatiewedstrijd zult moeten spelen."

Thomas
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Gaan de heren van SCYLLA afzien van ‘het recht’ op het spelen van een promotiedegradatieduel?
Aanstaande zondag 22 april spelen de heren van SCYLLA tegen PECOS uit Oegstgeest. De
wedstrijd aan de Voorschoterweg 6F vangt om 14.00 uur aan en is de tweede van de drie die in
het kader van de play-downs wordt gespeeld. De heren Van Haaren en Van Egmond leiden het
duel.
Voor PECOS, de tegenstander van het komende weekend, verliep de reguliere
voorjaarscompetitie 2012 dramatisch. In zeven wedstrijden werden louter nederlagen geleden
en slechts evenzovele punten vergaard. Door ook de eerste wedstrijd in de play-downs te
verliezen – thuis tegen SMASH ’70 werd het 2-5 – is de degradatie voor de ploeg inmiddels een
feit.
Merijn de Bruin is de kopman van PECOS. Hij bezet op de huidige ranglijst de 23e plek.
Kenmerkend voor de misère van PECOS: in de huidige competitie wist Merijn tot nu toe geen
enkele partij in winst om te zetten, hetgeen toch opmerkelijk kan worden genoemd voor iemand
die op het NK twee jaar geleden nog 3e werd in het herenenkelspel en het jaar ervóór zelfs
verliezend finalist was. Kort achter Merijn is op de ranglijst de tweede man van PECOS terug te
vinden: Anran Tan op de 25e plaats. Maroun Nader ten slotte neemt positie 55 in.
De kopman van de SCYLLA heren – Jonah Kahn – bekleedt momenteel de 5e positie op de
nationale ranglijst. Gerard Bakker jr. en Thomas Bénit maken beiden deel uit van de nationale
top twintig met respectievelijk een 16e en 18e plaats. Simon Goessens is terug te vinden op
plek 44.
Vorige week speelde SCYLLA z’n eerste wedstrijd in de degradatiepoule tegen FVT / VISSER
ROTTERDAM. Blijkbaar hadden de heren de teleurstelling over het jammerlijk mislopen van
een plaats in de play-offs – zij kwamen een punt te kort – nog niet verwerkt want zij werden
door de bezoekers op een fikse 5-2 nederlaag getrakteerd. De twee SCYLLA punten kwamen
op het conto van Thomas Bénit.
Doordat, zoals eerder vermeld, SMASH ’70 in Oegstgeest PECOS met 5-2 wist te verslaan is
SCYLLA inmiddels beland op de zevende plaats, een plek die ‘recht geeft’ op het spelen van
een promotie/degradatieduel. De heren zullen van ‘dit recht’ zeker en vast geen gebruik willen
maken. Daarom mag worden verwacht dat aanstaande zondag een tot op het bot gemotiveerd
SCYLLA achter de tafel zal verschijnen dat er alles aan zal doen om PECOS met een zo groot
mogelijke nederlaag huiswaarts te sturen en zodoende een zo gunstig mogelijke uitgangspositie
voor de slotwedstrijd – uit tegen SMASH ’70 – te verwerven.
Duidelijkheid over die uitgangspositie van SCYLLA zal er niet al komend weekend zijn. De
‘parallelwedstrijd’ tussen FVT / VISSER ROTTERDAM en SMASH ’70 wordt immers pas op
zaterdag 28 april gespeeld. Nog even geduld oefenen dus!
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Beste resultaat Eredivisie
3e (2008)

Beste resultaat Eredivisie
2x Landskampioen (1967, 1969)

Resultaat najaarscompetitie 2011
Eerste plaats eerste divisie

Resultaat najaarscompetitie 2011
5e

Resultaat seizoen 2010/2011

Resultaat seizoen 2010/2011
6e

Teamsamenstelling

Teamsamenstelling

1. Merijn de Bruin
Leeftijd: 40 jaar
Positie ranglijst: 16

2. Tan Anran
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: 17

3. Maroun Nadar
Leeftijd: 26 jaar
Positie ranglijst: 53

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

Coach: Martin van Rijn
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Scylla start play-downs met verlies
15-04-2012 - De mannen van Scylla zijn de play-downs van de eredivisie begonnen met een 2-5 nederlaag tegen
FVT, de ploeg die onlangs al met 3-4 te sterk was.
Ondanks dit verlies in de openings van de strijd tegen de degradatie lijkt Scylla het vege lijf te kunnen redden.
Dan moeten er goede resultaten worden geboekt tegen hekkensluiter Pecos en Smash. De tweede plek in de
degradatiegroep betekent zondermeer handhaving. Wordt Scylla derde dan volgt een wedstrijd tegen de kampioen
van de eereste divisie. De terugval van Pecos staat vast.
Beide Leidse punten tegen de ploeg uit Rotterdam kwamen op naam van het talent Thomas Benit. Hij won zowel
Martin Khatchanov (3-2) als van Laurens Tromer (eveneens 3-2). Daarnaast kwam alleen Gerard Bakker in de buurt
van een zege, toen hij met 2-3 verloor van Barry Wijers.
Scylla-FVT 2-5. Individuele uitslagen: Jonah Kahn-Laurens Tromer 1-3 (0-1), Gerard Bakker-Barry Wijers 2-3 (0-2),
Thomas Benit-Martin Khatchanov 3-2 (1-2), Dubbel 1-3 (1-3), Kahn-Wijers 0-3 (1-4), Benit-Tromer 3-2 (2-4) en
Bakker-Khatchanov 1-3 (2-5).

Play Downs Eredivisie
Smash'70 8-29
FVT

8-27

Scylla

8-27

Pecos

8-09

Bron: topsportleiden.nl
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SCYLLA WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoofdsponsor, sponsor van dames 1:

Verder wordt Scylla o.a. gesponsord door:
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