Beste tafeltennisvrienden,
Het wordt een belangrijk weekend voor onze eredivisieteams. Onze heren strijden om een
veilige eindplek in de play-downs, uit in Hattem, en de Dames strijden zondag a.s. om 14:00
thuis voor een plek in de finale! Komt allen daarheen!
Verder is afgelopen weekend in Berkel en Rodenrijs het NJK gespeeld. Het beste resultaat
werd behaald in het meisjes junioren dubbel, met een tweede plek voor Kim Vermaas en Marie
Depuydt. Op het NJK-B haalde Robbert van Dijk de halve finale, en op het NJK-A haalden Ids
en Tiis de halve finale in het dubbel. Dank aan alle coaches, ouders, trainers en spelers, die
onze spelers begeleid hebben.
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Dames Scylla met een been in de finale
De dames van Scylla hebben in de eerste halve finale in de play-offs een zeer grote stap
richting de finale gezet. In Hoogerheide werd met maarliefst 6-1 gewonnen van Hotak ’68.
Aan Leidse zijde was kopvrouw Dai Jia wederom ongenaakbaar. Zij won op indrukwekkende
wijze van Li Nan Sun en ook Kimberly ’t Hooft werd eenvoudig aan de kant gezet. Kim
Vermaas, die met Dai Jia nipt het dubbel met 3-2 won, was eenmaal succesvol in het enkelspel.
Zij zegevierde in haar partij tegen Marlotte Staps, maar moest in een spannende wedstrijd haar
meerdere erkennen in de Chinese kopvrouw van de Brabanders. Floor Tebbe – die de laatste
reguliere competitiewedstrijd tegen Hotak nog op moest geven – wist haar goede prestaties dit
seizoen ook deze halve finale een vervolg te geven met twee winstpartijen. Zowel Staps als
‘Hooft moesten hun meerdere erkennen in de in Voorschoten woonachtige ex-international.
Coach Ellen Bakker was uitermate tevreden met de ruime overwinning. “Ja, absoluut. De
meiden hebben erg goed gespeeld vandaag. De uitslag is wel wat geflatteerd. Een aantal
partijen vielen vandaag onze kant op. Maar dat is ook weer onze verdienste; we hebben er hard
voor gevochten. Het vertoonde spel stemde me vandaag echter ook tevreden. Floor gaat met
de week beter spelen en is mentaal sterk. Ook is het leuk te zien welke stappen Kim maakt. Ze
kon vandaag lang mee tegen Sun.” Met de 6-1 winst, is de tweede halve finale in Leiden een
formaliteit, zo beaamt Bakker. “Het moet inderdaad wel heel erg raar lopen, willen we niet de
finale bereiken. Maar we moeten die twee punten natuurlijk wel nog maken.”
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Dames van SCYLLA op weg naar de finale play-offs, heren moeten nog strijden voor
behoud eredivisieschap
Aanstaande zondag 6 mei spelen de dames SCYLLA de terugwedstrijd in het kader van de
halve finales van de play-offs van de voorjaarscompetitie 2012. Om 14.00 uur wordt (weer)
aangetreden tegen HOTAK ’68. Het duel aan de Voorschoterweg 6F in Leiden staat onder
leiding van de heren Van Egmond en Van den Berg.
Afgelopen zaterdag werd in Hoogerheide de heenwedstrijd gespeeld. Deze ontmoeting
eindigde in een eclatante 6-1 overwinning voor de SCYLLA dames. Jia Dai liet haar
tegenstandsters – Kimberly ´t Hooft en Li Nan Sun – kansloos en gunde hen geen enkele
game.
Floor Tebbe maakte het in haar eerste singlepartij – tegen Marlotte Staps – meer dan
spannend: in de beslissende vijfde game keek ze tegen een achterstand van respectievelijk 6 0
en 9 5 aan. Desondanks gaf ze haar tegenstandster het nakijken: met 13 11 werd de vijfde
game binnengehaald. Haar tweede partij won ze – overigens niet zonder moeite – in vieren.
Youngster Kim speelde een zeer verdienstelijke openingspartij tegen de kopvrouw van HOTAK
’68 Li Nan Sun. Zij verloor dan wel in vier games ( 10, 9, -11 en -12) maar hoe zou de partij zijn
verlopen wanneer niet in de derde game, met een 11-10 voorsprong voor Kim op het bord, die
netbal van Li Nan Sun was gevallen? We zullen het nooit weten….. Haar wedstrijd tegen
Marlotte Staps won Kim in vier games.
Door dit resultaat volstaan aanstaande zondag twee winstpartijen voor het bereiken van de
finale van de play-offs. Gelet op hun wedstrijdinstelling zullen zij echter met zo’n marginale
score geen genoegen (willen) nemen. Kortom, het publiek kan een attractief duel verwachten!
Noteert u maar – op het gevaar af de huid al te hebben verkocht voordat de beer is geschoten –
alvast de 17e mei in uw agenda. Op die datum begint om 18.00 uur de finale aan de Vaartweg
54 te Hilversum.
Gaan de dames op voor het voorjaarskampioenschap, hoe anders is de situatie voor de
SCYLLA heren.
Nadat de play-offs op een haar na werden gemist leverden de twee wedstrijden in de
degradatiepoule niet díe resultaten op waarop was gehoopt.
Tegen FVT / VISSER ROTTERDAM werd thuis teleurstellend met 2 5 verloren en ook het duel
tegen PECOS – een 5 2 zege – leverde eigenlijk minder punten op dan waarop van tevoren
stilletjes werd gehoopt.
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Doordat SMASH ’70 tegen FVT / VISSER ROTTERDAM en PECOS dezelfde resultaten boekte
als SCYLLA bezet dit team met 31 punten momenteel de zevende plek, vlak achter FVT /
VISSER ROTTERDAM en SCYLLA die beiden 32 punten vergaarden.
In de slotwedstrijden lijkt FVT / VISSER ROTTERDAM van de drie ploegen het makkelijkste
programma te hebben: er moet immers worden aangetreden tegen het al gedegradeerde
PECOS. De SCYLLA heren daarentegen spelen hun laatste wedstrijd in Hattem tegen SMASH
’70.
Het team van SMASH ’70 wordt gevormd door Jelle Bosman (15e op de actuele nationale
ranglijst), Ewout Oostwouder (14e), Gamal de Groot (20e) en Koen Hageraats (21e).
In de breedte doet SMASH ’70 daarmee niet veel onder voor heren van SCYLLA. Van hen staat
Jonah Kahn 5e, Gerard Bakker jr. 16e, Thomas Bénit 18e en Simon Goessens 44e.
Aanstaande zaterdag is het zover. De wedstrijd aan de Eijerdijk 27 begint om 18.00 uur en staat
onder leiding van de heren Troost en Van der Hammen.
Gaat SCYLLA er in het hol van de daar altijd rumoerige leeuw een zodanig resultaat neerzetten
dat het gevrijwaard blijft van de zevende plek? Anders gezegd: maakt SCYLLA van aanstaande
zaterdag écht een ‘bevrijdingsdag’?
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Scylla
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Leiden

Beste resultaat Eredivisie
5e (o.a. 2011)

Beste
Besteresultaat
resultaatEredivisie
Eredivisie
2x
2xLandskampioen
Landskampioen(1967,
(1967,1969)
1969)

Resultaat najaarscompetitie 2011
5e

Resultaat
Resultaatnajaarscompetitie
najaarscompetitie2011
2011
5e
5e

Resultaat seizoen 2010/2011
5e

Resultaat
Resultaatseizoen
seizoen2010/2011
2010/2011
6e
6e

Teamsamenstelling

Teamsamenstelling
Teamsamenstelling

1. Jelle Bosman
Leeftijd: 23 jaar
Positie ranglijst: 15

1.1.Jonah
JonahKahn
Kahn
Leeftijd:
Leeftijd:40
40jaar
jaar
Positie
Positieranglijst:
ranglijst:33

2. Ewout Oostwouder
Leeftijd: 18 jaar
Positie ranglijst: 14

3. Gamal de Groot
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: 20

4. Koen Hageraats
Leeftijd: 17
Positie ranglijst: 21

2.2.Gerard
GerardBakker
Bakker
Leeftijd:
Leeftijd:41
41jaar
jaar
Positie
Positieranglijst:
ranglijst:19
19

3.3.Thomas
ThomasBenit
Benit
Leeftijd:
Leeftijd:20
20jaar
jaar
Positie
Positieranglijst:
ranglijst:21
21

4.4.Simon
SimonGoessens
Goessens
Leeftijd:
Leeftijd:22
22jaar
jaar
Positie
Positieranglijst:
ranglijst:36
36

Coach:
Coach:Martin
Martinvan
vanRijn
Rijn

Coach: Marthijn vd Wal
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Scylla
Leiden

Hotak'68
Hoogerheide

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

Beste resultaat Eredivisie
Landskampioen (1987)

Resultaat seizoen 2010/2011: 6e

Resultaat seizoen 2010/2011: 3e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Coach: Marlies Somers

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

Coach: Ellen Bakker
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Scylla in de pers…
Leidsch dagblad

www.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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