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Topploegen beginnen voortvarend
DOOR WIM SIERA
WAT E R P O L O - De topploegen uit
de Leidse regio staan na de tweede competitieronde nog op een
honderd procent score.

De mannen van hoofdklasser De
Zijl maakten zaterdag de meeste
indruk. De Leidse ploeg kende
geen pardon met Brandenburg
uit Bilthoven en won in De Zijl
met maar liefst 19-4.
De eerste echte krachtmeting
moet nog komen - De Zijl gaat
volgende week op bezoek bij
GZC/Donk - maar trainer Jacob
Spijker is vooralsnog tevreden
over de verrichtingen van zijn
jongens. ,,Het ging van een leien

dakje. Vooral Serge Wennen en
Bart Turk waren gevaarlijk.’’
De thuisploeg schoot met snel
uitgevoerde breaks uit de startblokken. Na de eerste periode
prijkte er al een 6-0 stand op het
scorebord. Hoewel De Zijl vervolgens veel kansen liet liggen
kwam Brandenburg nooit echt in
de buurt (9-1 en 12-3) en kon de
draad met vijf treffers in de slotminuten worden opgepikt. De
produktie werd verzorgd door
Michael Bach (4), Bart Turk (3) en
Serge Wennen (3), Daan Samson
(2), Tom Nederend (2), Thijs Versluis (2) en Sebastiaan Goed.
AZC ging de competitie in met
een flink gewijzigd team. Toch
vallen de resultaten niet tegen.

De ploeg van Jeroen Wasserval
boekte zaterdag de tweede zege
op rij. AZC kreeg het in de slotfase nog zwaar te verduren. De Barendrechters waren van een 6-3
achterstand knap terugkomen
tot 6-5 en kregen zelfs uitzicht op
de gelijkmaker. In de slotfase
overleefde AZC mede dankzij
goed keeperswerk van Esben
Wansleeben nog een overtalsituatie. De doelpunten kwamen Jary
Krijgsman (2), Mike Verwoerd,
Robin ten Dam, Kjell Wansleeben en Dynand Muller.
ZVL hoefde zich niet tot uiterste
in te spannen om Brandenburg
met een nederlaag huiswaarts te
sturen. De ploeg van tweedejaarstrainer Koen Plasmeijer won

afgetekend met 19-8. Plasmeijer
plaatste desondanks wat kritische kanttekeningen. ,,De handelingssnelheid was in de openingsfase veel te laag. We kregen
veel onnodige goals tegen.’’
Toch viel er genoeg te genieten.
Zo was het plezierig Mieke Cabout weer eens te zien spelen. Zij
scoorde zesmaal. Het mooiste
doelpunt kwam op naam van
Aukje van Belkum die in de zoemer de bal toch nog in de kruising legde (14-8). In de laatste periode liep de score flink op. Voor
ZVL scoorden verder Aukje van
Belkum, Jantien Cabout en Marianne de Groot (3), Brenda Hoogenboom, Brenda Weber, Anne
Paardekoper en Marlous Cabout.

AVANTI HARD ONDERUIT IN EREDIVISIE

Tweede dreun
DOOR RON HOOGENDAM

- Avanti heeft ook
tijdens de tweede ronde van de
eredivisie kennis gemaakt met
de harde wetten van het hoogste tafeltennisniveau.

TA F E LT E N N I S

In een sfeervolle Avantihal vochten de Rijnwoudse tafeltennissers voor wat ze waard waren tegen Smash ’70, maar uiteindelijke stond er na afloop wel een 6-1
nederlaag op de borden. ,,Dit is
een goed team dat zomaar de
play-offs kan halen. Wij moeten
ons maar richten op de zevende
plaats’’, verzuchtte kopman Steffen Greup na afloop.
Greup kon overigens als enige terugkijken op een gewonnen duel
tegen de Hattemse ploeg, dat
zonder kopman Jonah Kahn
maar wel met twee internationals aantrad. Zo opende Voorschotenaar Greup met een prachtige 3-2 overwinning op Koen
Hageraats. ,,Ik stond met 2-0
voor, maar in de vijfde game
kwam hij ondanks drie matchpoints van mij nog bijna terug.
Gelukkig won ik met 15-13 en dat
vond ik wel lekker.’’
De zege van Greup zorgden bij
zijn maatjes Xu Xangyu en Vincent Blom wel voor inspiratie
maar geen rendement. Wel konden Blom en Xu her en der wat
games sprokkelen, maar hun tegenstanders Gamal de Groot, Hageraats en Ewout Oostwouder
waren toch echt een maatje te
groot. De laatste illustreerde dat
met een harde 3-0 tegen Greup.
De tafeltennissers van Scylla zijn
hard op weg om een gooi te doen
naar het kampioenschap in de
eerste divisie groep A. Datzelfde
doel heeft ook concurrent Hilversum. Zowel Scylla als de ploeg uit

- ,,We weten naar welk
niveau we moeten toewerken,
individueel en als team’’, sprak
DIOK-coach Dave Langezaal na
een 58-5 nederlaag bij ’t Gooi.

RUGBY

Een harde confrontatie met de
realiteit was het voor de Leidse
rugbyers, die door de Gooise topclub genadeloos op de tekortkomingen werden gewezen. ,,Al

WAT E R P O L O - Katwijk debuteert op prima wijze in de
eerste klasse. Na de winst
tegen Twente viel er buitenshuis een remise te noteren
tegen De Robben. Beide ploegen scoorden er op los: 15-15.
De ploeg van trainer Sander
Verheul had wel het beste
van het spel maar slaagde er
niet in ondanks een 7-4 voorsprong afstand te nemen. Vijf
seconden voor tijd schoot
Ferry Spros nog op de lat. Rik
van de Putte kwam tot vier
treffers. Andere scores kwamen van Wim van Beelen (3),
Michael Schaap (2) en Leon
Kuyt (2).
LZ 1886 heeft zijn eerste punten van het seizoen binnen.
De ploeg van Joost Vlag stelde in het oosten van het land
de aanhang enigszins gerust.
LZ 1886 won met ruime cijfers
van Twente; 13-5. De basis
voor de zege werd gelegd in
de eerste periode (2-5). De
defensie van de Leidse eersteklasser stond daarna pal bij
de aanvalspogingen van de
Twentenaren. Boris van Putten en Ronald van der Tang
scoorden drie keer.
Alkemade verloor voor de
eerste maal dit seizoen. De
tweedeklasser uit Roelofarendsveen kon VZC uit Veenendaal een periode lang
bijbenen (0-0) maar raakte
toen het spoor bijster (5-1).
Jack Geerlings scoorde nog
twee maal.
Sassenheim is de competitie
matig begonnen. Na twee
competitierondes is de ploeg
nog puntloos. Ongelukkig zijn
de Sassenheimers wel. Zaterdag ging tegen PZ&PC weer
een wedstrijd met een doelpunt verschil verloren: 12-11.

VROUWE NVOETBAL

RCL nu gedeeld
voorlaatste

René Waterreus kwam met Pecos niet verder dan 5-5 tegen Scylla 2. Foto vi-images/Orange Pictures

de omroepstad koestert na vier
duels 38 punten. Volgende week
mag Scylla zijn borst nat maken
in de uitbeurt bij de ’vijand’.
Zaterdag won Scylla met liefst 9-1
van degradatiekandidaat Westa
2. De dikke uitslag doet een makkelijk middagje vermoeden,
maar niets was minder waar. Gerard Bakker: ,,Het ging best
moeizaam, en zeker mijn potje
tegen Vanja van Pol, die met 2-1
en 8-5 voor stond. Gelukkig kon
ik hem nog over de streep trekken. Het verbaast me dat ze zo
laag staan.’’

Bakker zag maatjes Thomas Benit en Olivier Altenburg solide
spelen. Altenburg verloor wel
kansloos van Van Pol, al was het
pas zijn tweede verliespartij.
Bij Scylla speelde ook koploper
Pecos, dat in groep B de ranglijst
aanvoert. De Oegstgeestenaren
waren met een 5-5 gelijkspel niet
helemaal bij de les, al doe je daar
wel de reserves van Scylla mee te
kort. En ook Oegstgeestenaar Tony Nader, die de hele week met
buikgriep op bed heeft gelegen.
,,Vrijdag ging het nog wel, maar
zaterdag wilden m’n benen niet

meewerken’’, zei de de driemaal
verliezende Nader. Pecos heeft
bovenin nauwelijks nog concurrentie voor de titel. De reserves
van Scylla wel, maar dan onderaan de ranglijst.
Opvallend aan de Vliet was niet
alleen de mooie zege van Thijs
Langeveld op René Waterreus,
maar vooral het frivole optreden
van Pecos kopman Tan Anran, die
moeiteloos zijn ongeslagen status behield. Zou Bakker c.s, die
bij een kampioenschap mogelijk
Pecos treft in strijd om promotie,
dat gezien hebben?

Verpulverd DIOK weet naar welk niveau het moet toewerken
DOOR HIELKE BIEMOND

Fraai debuut
voor Katwijk

mijn spelers werden eruit gespeeld door hun directe tegenstanders’’, zag Langezaal. ,,Dat
was voor sommigen slikken. Een
heel goed team heeft aangetoond
waar wij aan moeten werken.’’
De kracht van ’t Gooi was genoegzaam bekend. Veel Nederlandse
internationals en goede buitenlandse spelers. Het lag niet in de
lijn der verwachting dat DIOK
zich daar al mee kon meten. ,,Tijdens de play-offs moeten we pro-

beren op dat niveau te zijn’’,
vindt de coach.
Zijn voorwaartsen werden zaterdag op kracht overklast, waardoor er te veel druk kwam te
staan op de driepuntslijn. Een
vervelend gevolg was dat Leon
Koenen al na vijf minuten zwaar
geblesseerd uitviel. Hij kwam ongelukkig terecht en overstrekte
zijn arm. Hij werd met een ambulance afgevoerd. Gevreesd werd
voor een elleboogbreuk. Onder-

zoek wijst uit dat het 'slechts' om
een kneuzing gaat. Waarschijnlijk is hij niet lang uit de roulatie.
DIOK, dat wegens blessures toch
al niet op volle sterkte aantrad,
kwam er geen moment aan te pas.
,,Er was geen redden meer aan'',
zag Langezaal. ,,Bij ons was het
zelfvertrouwen geknakt. We
konden ons niet terugknokken.''
Wel vermeldenswaardig was de
try van Jay Bonhof. Zijn eerste in
de hoofdmacht van DIOK.

,,We proberen van alles en
hopen dat het niet-scoren
snel voorbij is”, aldus RCLtrainer Barry Sikking, na de
5-0 nederlaag tegen Fortuna
Sittard, waarin zijn elftal
opnieuw geen doelpunten
produceerde. Lenie Mendes
Fernandes, Shirley Nederpel,
Drita Celai en Bianca van der
Meer kregen wel kansen,
maar telkens werd het net
niet geraakt. De ploeg hielp
daarmee het nog puntloze
Fortuna Sittard aan de eerste
drie punten, hetzelfde aantal
dat RCL zelf na drie gelijke
spelen heeft. ,,Toch is Fortuna
bepaald niet het minste team
uit de competitie. Het is vrijwel hetzelfde elftal dat vorig
seizoen als RKTSV kampioen
werd. Ik snap ook niet waarom ze zo laag staan”, aldus
Sikking, wiens ploeg nu zelf
ook in de gevarenzone is
beland.
Madieke Zaad hielp de Limburgsen al na vijf minuten in
het zadel door bij de opbouw
knullig balverlies te leiden en
ook een opbouwfout na een
half uur werd afgestraft. Na
rust ging RCL met vier spitsen vol op de aanval spelen,
maar kreeg desondanks de
3-0 om de oren. Sikking:
,,Toen was het gebeurd.’’
Lindsay de Zwart kreeg minuten voor het eind nog rood
voor het neerhalen van een
doorgebroken speelster.

