Beste tafeltennisvrienden,
Vorig weekend hebben onze heren een goed resultaat neergezet tegen streekgenoot Pecos,
door in eigen huis met 5-2 te winnen. Aanstaande zaterdag is het de beurt aan onze dames.
Die mogen aantreden in de eerste halve finale van de play-offs, uit tegen Hotak in Hoogerheide.
Op 6 mei, om 14:00, wordt thuis de tweede halve finale gespeeld. Zet deze datum alvast in jullie
agenda. De dames zijn vastbesloten om de finale te halen, en het mooiste is om dat te
realiseren met uitbundige aanmoediging vanuit een volle zaal!
Verder willen we jullie niet het mooie verslag onthouden van onze kleine kampioenen in pupillen
C van de hand van Antoinette van der Linden, moeder van Julian. We feliciteren de
kampioenen nogmaals van harte en wensen hen veel geluk toe in het komende seizoen.
De redactie.
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Persbericht Scylla heren 1 - Pecos
Voorbeschouwing wedstrijd Scylla Dames 1
Spelersprofielen van de twee ploegen die zaterdag met elkaar de strijd aangaan
Kleine kampioenen
Scylla in de pers
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Heren Scylla sterkste in streekderby

De tafeltennisheren van Scylla hebben in de play-downs voor handhaving in de eredivisie een
belangrijke zege geboekt op Pecos. De streekderby tegen de buren uit Oegstgeest werd in
eigen huis met 5-2 in het voordeel van de Leidenaars beslist.
In de reguliere competitie werd Pecos nog met 7-0 verslagen. De Oegstgeestse kopman Merijn
de Bruin bleek zondag echter een niet te nemen horde voor de Scyllanen. Zowel Gerard Bakker
jr. (3-1) als Jonah Kahn (3-2) delfden het onderspit. Bakker en Kahn wonnen wel beiden hun
andere enkelpartij tegen respectievelijk Maroun Nader en Anran Tan. Thomas Benit bevestigde
wederom zijn vorm met twee overwinningen op de twee laatstgenoemde spelers. Tevens wist
hij samen met Bakker het dubbelspel uit het vuur te slepen. Ondanks het feit dat Scylla in deze
wedstrijd twee punten minder haalde dan in de reguliere competitie, was Bakker tevreden met
de uitslag. “Het had namelijk ook een stuk slechter uit kunnen pakken. Jonah staat in de vijfde
game tegen Tan 7-4 achter en ook het dubbelspel hadden we kunnen verliezen. Die partijen
pak je gelukkig wel. De Bruin speelde vandaag aanzienlijk beter dan in de reguliere competitie
en was daardoor vandaag iets te sterk voor ons.” Met de 5-2 zege houdt Scylla zicht om in de
laatste wedstrijd handhaving veilig te stellen. “Dat denk ik wel. Het is wel afwachten wat FVT
aankomend weekend tegen Smash doet. Mijn verwachting is echter dat we directe handhaving
de laatste wedstrijd in eigen handen hebben. Daarvoor zullen we echter wel in Hattem moeten
winnen van Smash. Dat is een lastig, maar zeker niet onmogelijk.”

Jonah
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Dames van SCYLLA voor eerste horde op weg naar de finale play-offs
Aanstaande zaterdag 28 april spelen de dames SCYLLA de heenwedstrijd in het kader van de
halve finales van de play-offs van de voorjaarscompetitie 2012. Er wordt dan aangetreden
tegen HOTAK ’68. Het duel begint om 16.00 uur. Voor degenen die het treffen willen bijwonen:
de plaats van handeling is het MFC Kloosterhof aan de Huijbergseweg 3B in Hoogerheide. De
heren Brongers en Smalheer vormen het scheidsrechterlijke duo.
In de reguliere voorjaarscompetitie eindigde HOTAK ’68 met 29 punten op de derde plaats, kort
achter de dames van SCYLLA die 31 punten wisten te vergaren. De andere twee playoffplaatsen werden een prooi voor DOZY DEN HELDER / NOORDKOP – dat soeverein eerste
werd met 43 punten – en LYBRAE CONSULTANTS dat met 24 punten SMASH ’70 nipt voor
wist te blijven.
Het laatste onderlinge treffen tussen SCYLLA en HOTAK ’68 vond begin april plaats in Leiden.
Voorafgaand aan dat laatste competitieduel was HOTAK ’68 al verzekerd van een play-offplek
en had SCYLLA aan twee punten genoeg om in ieder geval de play-offs te bereiken. De
bezoeksters verschenen wellicht mede daarom niet in hun sterkste opstelling – kopvrouw Li
Nan Sun ontbrak – achter de tafel en verloren met 5-2.
Het team van HOTAK ´68 wordt gevormd door de dames Li Nan Sun, Dianne Overbeeke,
Kimberly ´t Hooft en Marlotte Staps. Zij nemen op de meest recente nationale ranglijst de
posities 9, 14, 22 en 28 in. Marlies Somers is de coach van het team.
Van de dames van SCYLLA bezet Jia Dai de 5e plek en jeugdinternational Kim Vermaas de
13e. Christa Langeveld is terug te vinden op positie 34 en Marie Depuydt op 45. Floor Tebbe –
die in het laatste duel tegen HOTAK ’68 vanwege een oogblessure haar partij tegen Marlotte
Staps moest opgeven en niet eens meer begon aan haar partij tegen Kimberly ´t Hooft – heeft
op de voornoemde ranglijst nog geen klassering.
Verwacht mag worden dat HOTAK ’68 aanstaande zaterdag in de sterkst mogelijke opstelling
zal verschijnen en SCYLLA het vuur na aan schenen zal willen leggen. De dames uit Leiden
zijn echter niet voor een kleintje vervaard en hebben al meer voor hete vuren gestaan. Zij zullen
onder leiding van coach Ellen Bakker alles in het werk stellen om Hoogerheide met een
overwinning te verlaten om zodoende op 6 mei in een voordelige positie aan de terugwedstrijd
te kunnen beginnen.
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Hotak'68
Hoogerheide

Scylla
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Beste resultaat Eredivisie
Landskampioen (1987)

Beste resultaat Eredivisie
6x Landskampioen (1964, 1980-1983, 1985)

Resultaat seizoen 2010/2011: 3e

Resultaat seizoen 2010/2011: 6e

Teamsamenstelling
1. Li Nan Sun
Leeftijd: 40 jaar
Positie ranglijst: 9

Teamsamenstelling
1. Dai Jia
Leeftijd: 23 jaar
Positie ranglijst: 5

2. Dianne Overbeeke
Leeftijd: 18 jaar
Positie ranglijst: 14

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

3. Kimberly 't Hooft
Leeftijd: 27 jaar
Positie ranglijst: 22

3. Kim Vermaas
Leeftijd: 16 jaar
Positie ranglijst: 13

4. Marlotte Staps
Leeftijd: 19 jaar
Positie ranglijst: 28

Coach: Marlies Somers

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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Kleine kampioenen!
Op 7 april werd Scylla 5 voorjaarskampioen Pupillen C. Na slechts 7 wedstrijden van de 10 was
al duidelijk dat Daniel van Dijk, Daniel Nugteren, Julian Stillebroer en Yannik Marchand
onverslaanbaar zijn! Hoog tijd om de kleine heren in een interview te vragen naar hun geheim…

Slechte start
De heren hadden een slechte start. Want de eerste wedstrijd ging aan hen voorbij doordat er
onvoldoende spelers waren. De teleurstelling was groot, want dan kan je natuurlijk nooit meer
winnen. Dachten ze… Want gelukkig kon er op een later moment wel gespeeld worden.
Uitslagen
Al na 7 van de in totaal 10 wedstrijden bleek dat de kleine heren onverslaanbaar zijn. Op 7 april
werden zij kampioen. De wedstrijduitslagen zijn imponerend, ze wonnen 9 van de 10
wedstrijden, met 4 keer 7-0 en vijf keer 6-1.
Het geheim?
We vroegen hen naar het geheim van deze fantastische prestatie. Twee van de vier jongens
spelen nog maar heel kort tafeltennis. Ze zijn vorig jaar begonnen via de buitenschoolse sport.
En ze vonden het zo leuk, dat ze doorgingen met trainen en ook competitie wilden spelen. Een
eerste geheim ontraadseld, want alle heren zijn fanatiek en willen…. winnen! Maar hoe doen
ze dat dan?
Verschillende tactieken passeren de revue. Yannik focust zich vooral op de bal en op de tafel.
Daniel D. is goed in ‘spinnen’ en laat de tegenstander ‘lopen’. Julian smasht zijn tegenstander
op onverwachte momenten van de tafel af en Daniel N. blijft hoe dan ook geconcentreerd op
alles en laat zich niet afleiden. Alle ingrediënten dus voor landskampioenen in de dop.
En verder?
Natuurlijk gaan alle jongens volgend jaar verder. En zij denken na over een passende yell
waarmee ze volgend jaar hun kampioenschap kunnen vieren.
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Scylla in de pers…

Leidsch dagblad
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Agenda

za 28 apr

16:00u Hotak '68 1 - D1

za 05 mei

18:00u Smash '70 1 - H1

zo 06 mei

14:00u D1 - Hotak '68 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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