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Scylla wint zinderende titanenstrijd tegen Hilversum
DOOR RON HOOGENDAM

- Avanti heeft ook
kennisgemaakt met negenvoudig
landskampioen FVT. In Rotterdam werd de Hazerswoudse
promovendus met 6-1 van tafel
gemept.

TA F E LT E N N I S

Dat was de derde grote nederlaag
dit seizoen voor de Rijnwoudse
equipe, die ook de concurrent
voor de zevende plaats, Zwolle,
met dikke cijfers onderuit zag
gaan. Avanti staat twee punten
achter op de Overijsselse ploeg.
Steffen Greup en zijn maatjes
Vincent Blom en Changyu Xu
zijn, nu ze op het hoogste niveau

acteren, niet méér trainingsuren
gaan maken. De tegenstanders,
Nederlands kampioen Barry Wijers, Laurens Tromer en Patrick
Oeij juist wel. Niettemin kon
Greup als kopman terugkijken
op een aardige partij waarbij hij
tegen Wijers en Tromer (nipt verlies) bepaald geen modderfiguur
sloeg. Voor Blom en Xu was het
treffen tegen de huidige nummer
vier ronduit teleurstellend. Wel
kon Xu met Greup excelleren in
het met 3-1 gewonnen dubbel.
In Hilversum moest Scylla aan
de bak om de gelijknamige club
te bedwingen. Een prachtig affiche derhalve, want beide ploegen
koesterden vooraf 38 punten uit

vier duels (!). Het publiek kreeg
een thriller voorgeschoteld, die
Scylla met nipte cijfers won: 4-6.
,,Gezien het spelbeeld vind ik het
een terechte uitslag. Vooraf hadden we hier voor getekend’’, keek
Bakker terug op het spektakel.
Scylla opende verrassend sterk
met een 3-0 voorsprong, maar
een enorme zeperd in de dubbel
hielp de thuisclub in het zadel.
Vervolgens werden Bakker, en
Thomas Benit door Frank Rengenhart (3-1) en Merijn de Bruin
(3-0) van hun honderd procent
score beroofd. Het deerde de Leidenaars niet want de ’misstappen’ werd allengs weer goedgemaakt. Scylla liep immers na een

benauwde doch verdiende zege
van Benit op verdediger Arnoud
Meijer en een ontketende Olivier
Altenburg (tegen Meijer en eerder tegen Rengenhart) uit naar
3-6. Dat Altenburg de laatste pot
tegen De Bruin nog verloor was
min of meer ingecalculeerd.
,,Olivier kwam nog goed terug na
een 2-0 achterstand, maar een 7-3
overwinning was teveel van het
goede geweest’’, vond Bakker.
Pecos moest als koploper in
groep B het opnemen tegen de
nummer twee Van Herwaarden.
Na een ruim vier uur durende
strijd peurde de Oegsteestse
ploeg er op de valreep nog een gelijkspel uit (5-5). ,,Ze waren ster-

ker dan ik gedacht had, maar gezien het spelbeeld vind ik een remise terechte’’, klonk Tony Nader, die vooraf op een of twee
punten meer had gehoopt, opgelucht. In de Voscuyl nam Pecos
wel een 3-2 voorsprong. Na de
pauze legde de oersterke Veghelnaar Pascal van Gemert echter het
verschil in beleving bloot. Door
zijn toedoen, alsmede het goede
spel van ex-international Frank
Boute, leken de Brabanders er
met een overwinning vandoor te
gaan. Maar Nader en Waterreus
vergisten zich in de slotpartijen,
net als eerder Tan Anran, die ook
knap langs Boute ging en sterk
was in het dubbel.

LEIDSE RUGBYERS IN DE SLOTFASE ONDERUIT

DIOK-druiven zijn zuur
DOOR PIETER VAN DER VLIET

- De Leidse rugbyers van
DIOK zijn er niet in geslaagd
om Utrecht in te halen op de
ranglijst. De ploeg van coach
Dave Langezaal zag de tegenstander in de laatste minuut
de overwinning pakken en
verloor op eigen veld met 18-19.

LEIDEN

De druiven waren na afloop goed
zuur voor iedereen die de blauwgelen had staan aanmoedigen.
Een domme Leidse overtreding
in de afrondende fase van de wedstrijd gaf Utrecht de mogelijkheid om bij de stand van 18-16 met
een penalty op de kleinst mogelijke voorsprong te komen en te
zegevieren.
Het verlies deed (dus) zeer. Helemaal omdat coach Langezaal de
hele week had zitten puzzelen
om met een goed en compleet
team aan de start te verschijnen.
De ziekenboeg was de afgelopen
week explosief gegroeid, met de
internationals Tjebbe Jehee, Tom
Altink, Leon Koenen en Jordy
Bonhof als grote afwezigen. Des
te knapper was het dat de vijftien
die wel in het veld stonden, het
vuur uit hun sloffen liepen om
zich te bewijzen.
Na een benutte Utrechtse penalty
in de openingsfase was het aan de
rechterkant van het veld Nick
Gordijn die namens DIOK de
kleine ruimte opzocht om op zijn
karakteristieke wijze de verdedi-

Vincent Grimbergen (DIOK) gaat in de tackle bij twee Utrechters. Foto Hielco Kuipers

gers te snel af te zijn voor een 5-3
voorsprong. Thom Archer con-

verteerde naar 7-3. Toch was het
Utrecht dat met een grotere en

zwaardere ploeg telkens niet iets
meer in te brengen had en stilaan

het initiatief overnam. Een penalty en een try gaven de Domstadbewoners een 7-11 voorsprong voordat Archer met een
goed geplaatste schop het verschil weer terugbracht tot 10-11.
Maar in de tweede rondgang
ging het mis. Terwijl DIOK dacht
de tegenstander onder controle
te hebben, brak Utrecht notabene dwars door het midden door
de tackles heen voor een 10-16
voorsprong. Overigens was het
weer Archer die de marge terugbracht (13-16).
Daarop ontstond er een gevecht
voor de palen van Utrecht. DIOK
rook bloed en zag dat de tegenstander wankelde. De zoveelste
Leidse spelhervatting vanaf de
linker kant werd goed uitgespeeld waarna Nic Altink aan de
rechterflank de bal over de trylijn
kon lopen voor 18-16.
Utrecht kroop door het oog van
de naald gekropen toende
scheidsrechter veel clementie
toonde voor de gasten door
slechts geel te geven voor een
schop in het gezicht van DIOKwinger Carry Visser. Even later
ontging de leidsman in een ruck
een vuistslag in het gezicht van
Archer, die voor tien tellen neer
ging en groggy het veld moest
verlaten.
In de resterende tijd ging DIOK
de fout in door te lang op de bal te
blijven liggen, waarna Utrecht
met de toegekende penalty de
overwinning opeiste.

Typerende nederlaag voor mannen LOHC
DOOR MART SPIERDIJK

- Het mannen team van
LOHC verloor gisteren voor de
zesde maal op rij dit seizoen in
de overgangsklasse. Ditmaal was
Victoria met 1-3 te sterk voor de
jonge ploeg van Hans Streeder.

HOCKEY

De manier waarop de Leidse
ploeg verloor was tekenend voor
het seizoen dat er gedraaid wordt
aan de Hofbruckerlaan. LOHC
speelt aardig alleen met de gecreeerde kansen wordt slordig omgesprongen. Uiteindelijk komt
de ploeg door individuele fouten
op achterstand en weet het de
wedstrijd niet meer te kantelen.
En zo ging het ook gisteren. Ondanks een vroege achterstand
speelde LOHC goed mee met de

Rotterdamse opponent en bekroonde Casper Janse van Mantegem een prachtige actie met de
gelijkmaker. Maar weer herhaalde het ’Leiden-scenario’ zich en
gaven de Leidenaars de wedstrijd
in de tweede helft weg. ,,Het is
gewoon jammer. Ondanks dat
Victoria meer kwaliteit heeft,
kunnen wij meer uit zo’n wedstrijd halen. Door domme fouten
lukt dat ons vaak niet’’, vertelde
trainer Streeder.
Eersteklasser Roomburg trakteerde het eigen publiek op een
klinkende 5-0 overwinning. En
dat mocht ook wel vond aanvoerder Wouter den Os. ,,Het positieve aan deze wedstrijd was dat we
nu een keer vanaf het begin af aan
er bovenop klapten. Normaal
moeten wij dan nog even wakker

worden en maken we dat met de
tweede helft goed’’, aldus Den Os.
,,Het enige minpuntje is dat je er
dan nóg meer had kunnen maken.’’ Spits Jarmo van der Velden
zal zich daar minder zorgen om
gemaakt hebben want hij nam
meer dan de helft van de Leidse
productie voor zijn rekening.
Ook Den Os en het jonge talent
Pepijn Mattie troffen doel.
Alecto pakte voor het eerst dit
seizoen de volle buit. In Zoetermeer werd met 2-5 gewonnen. De
Leiderdorpers maakten binnen
zes minuten drie doelpunten en
hoefden vanaf dat moment alleen de wedstrijd uit te hockeyen.
,,En dat hebben we heel erg gedisciplineerd gedaan. Dan ben ik
een heel tevreden coach’’, vertelde Peter Hortulanus. Sander Jon-

geneele en Vincent van Nimwegen hadden met twee doelpunten een groot aandeel in de overwinning. Niek Eijsberg tekende
ook voor een treffer.
Ook HC Alphen kende het eerste
succesje. Vijf minuten voor tijd
stonden de Alphenaren nog met
3-1 achter maar door twee doelpunten van aanvoerder Folkert
de Wit in de slotfase was het eerste punt een feit. Het eerste doelpunt werd gemaakt door Jur van
der Scheur.
De vrouwen van Alecto wisten
in de overgangsklasse niet te
winnen van Were Di. Na een snelle achterstand brachten Femke
Bijen en Mirjam Schuit de stand
nog voor rust op 1-2. Ondanks dat
de Leiderdorpse ploeg verdedigend goed stond, werd er toch ge-

lijk gemaakt. ,,Dat is zuur. We
hadden deze week de nadruk op
het afpakken van de bal zonder
een overtreding te maken. Toch
denk ik wel dat de uitslag uiteindelijk terecht is,’’ verklaarde trainer Niels Heck.
LOHC speelde in de eerste klasse
doelpuntloos gelijk bij het ongeslagen Zwart-Wit. ,,0-0 is voor
mij altijd een hele onbevredigende uitslag. Maar ik denk dat we
nu vooral blij moeten zijn met dit
resultaat. Met een beetje geluk
win je hem nog in de slotfase
maar dat gebeurde helaas niet’’,
legde trainer Bas Pinkster uit.
De vrouwen van HC Alphen verdubbelden het aantal punten
door 3-3 te spelen tegen Spirit. Jaqueline Kapel, Jessica Albers en
Fleur Wentink scoorden.

