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Avanti laat het tegen Zwolle behoorlijk afweten
DOOR RON HOOGENDAM

- In wellicht de belangrijkste wedstrijd van het
eredivisieseizoen mag je verwachten dat hekkensluiter Avanti alles in het werk zou stellen
om tot een goed resultaat te
komen. Bij mededegradatiekandidaat Zwolle vocht Avanti vooral tegen zichzelf, met een 6-1
nederlaag tot gevolg.

TA F E LT E N N I S

Dat waren harde cijfers voor
Avanti, dat degradatie nauwelijks meer kan ontlopen. Gistermiddag volgde een redelijke 5-2
nederlaag in de slotpartij tegen
het als nummer drie geëindigde
DTK’70.
Avanti-kopman Steffen Greup,
die dit weekeinde als enige een
voldoende scoorde, kent de benarde situatie: ,,Zaterdag gingen

bij ons de koppies inderdaad iets
te snel hangen. Zeker toen we
met 3-0 achter kwamen, knakte
er iets.’’ ,,Vandaag tegen DTK’70
was het weer prima. Maar helaas
had Zwolle vandaag ook een superdag, dus de kans dat we het in
de playdowns gaan redden is zeer
klein.’’ Greup redde in Zwolle
nog de spreekwoordelijke eer
met een knappe overwinning op
Jelle Bosman.
Het duel aan de Albert Cuypstraat was aan beide kanten het
aanzien nauwelijks waard. Bij
Avanti ontbrak in bijna alle duels
de overtuiging én de wil om te
winnen. De pakweg twintig supporters (nul van Avanti) zagen
Zwolle ’kinderlijk’ eenvoudig op
4-0 komen. Daarna deed Greup
wat terug. Voor de te grillige en
mentaal zwakke Vincent Blom en
de wisselvallige Changyu Xu viel

er daarna geen eer te behalen.
Gistermiddag oogde Avanti op
eigen bodem een stuk frisser, al
was het klasseverschil met de
Drentse ploeg groot. Toch liet de
thuisclub aardig werk zien, met
name in de openingspartijen.
Daarin overklaste Greup Leppers
met 3-1 en maakten Xu en ’mopperaar’ Blom het leven van Casper ter Lüün en Wai Lung Chung
even zuur. Ook in het dubbel
bood de thuisclub aardig tegenstand. Tot meer dan een tweede
punt (een nipte 3-1 zege van Blom
op Leppers) kwam het Hazerswoudse gezelschap echter niet.
Het was overigens Bloms eerste
eredivisiezege.
Scylla verstevigde zijn koppositie in de eerste divisie groep A
middels een eclatante 9-1 zege op
het nagenoeg veilige Pecos 2.
Concurrent Hilversum won met

8-2, waardoor de Leidenaars het
verschil zagen oplopen tot zeven
punten. Bij Scylla liet Olivier Altenburg een steekje vallen, tegen
Maroun Nader. Verder was de
Leidse nummer drie, net als
maatje Thomas Bénit, goed bij de
les in het Thorn Tafeltenniscentrum. Bij Pecos was good-old Ronald Rijsdorp (52) een ware plaag
voor de Leidenaars, die elk vijf
games nodig hadden om de noeste verdediger te verschalken. Gerard Bakker moest zelfs twee
matchpoints wegwerken. Hij
deed dat koelbloedig.
Koploper in groep B, Pecos overtuigde bij Scyedam 2 minder,al
won het wel met 6-4. ,,Niet bepaald een goede uitslag, want onze concurrent Van Herwaarden
liep door een 8-2 overwinning
weer twee punten in’’, aldus René
Waterreus. Toch klonk hij opti-

mistisch, met name door het sublieme spel van kopman Tan Anran. Waterreus en Tony Nader
wonnen ieder een potje. Het dubbel was eveneens voor Pecos, dat
op de slotdag afreist naar Van
Herwaarden.
De vrouwen van Scylla kregen,
zonder de in Hongarije bivakkerende Kim Vermaas, met 6-1 op de
broek van nummer één Den Helder. Kristyna Mikulcova redde de
eer door met 3-1 te winnen van
Zhang Yun. Van Ana Gorgorita
verloor ze nipt. Marie Depuydt
verloor eveneens net aan, van
Melanie Bierdrager. Volgende
week start de als derde geëindigde Leidse ploeg de playoffs met
een thuisduel tegen nummer
twee Heerlen. De voor Vermaas
invallende Christa Bénit ontbeerde bij de Noord-Hollandse gastvrouw duidelijk wedstrijdritme.

HANNEKE SLAGTER TOONT HAAR NEUSJE VOOR DE GOAL

ZVL verovert koppositie
DOOR WIM SIERA
WAT E R P O L O - ZVL heeft in de
hoofdklasse de koppositie
overgenomen van UZSC.

De Leidse vrouwen dienden zaterdag de ploeg uit Utrecht de
eerste nederlaag van het seizoen
toe. ZVL won met 18-13. Door de
nederlaag is geen enkele hoofdklasser nog zonder puntverlies.
Ook de andere concurrent, het
sterke GZC/Donk, ontkwam daar
dit weekeinde niet aan. De formatie uit Gouda remiseerde zaterdag met 7-7 tegen Polar Bears.
ZVL voert de ranglijst aan met 18
punten uit zeven wedstrijden.
Donk heeft 16 punten, maar heeft
wel een wedstrijd minder gespeeld. ZVL heeft met het oog op
het Europacup toernooi in Sevilla de laatste weken flink veel zelfvertrouwen getankt. Monsterscores op de mindere ploegen en
duidelijke overwinningen op de
mede-titelkandidaten. Een overwinning op GZC/Donk in de beker volgende week zou helemaal
goed van pas komen.
UZSC kon de vrouwen van ZVL
zaterdag geen strobreed in de
weg leggen. De thuisploeg keek
eerst de kat uit de boom (4-3)
maar nadat het eerste gaatje was
geslagen (11-7), kon er toch geruisloos naar de zesde overwinning
van het seizoen worden gezwommen. Opvallend was het gemak
waarmee de ploeg van trainer
Koen Plasmeijer de treffers aan
elkaar reeg. Contra’s, overtalsitu-

Anne Heinis (links) redt een inzet van UZSC. Foto René Pieterse

aties en midvooracties, ZVL
draaide er de hand niet voor om.
Hanneke Slagter nam daarbij wel
een eminente rol in. De nog jonge
international heeft een neusje
voor de goal en was zaterdag
goed voor maar liefst zeven treffers. Andere doelpunten kwamen
van Brenda Hogenboom, Jantien

Cabout, Marianne de Groot en
Mieke Cabout (allen tweemaal),
Britt van Dam, Aukje van Belkum en Marlous Cabout.
De Zijl is vooralsnog niet opgewassen tegen de topploegen van
Nederland. De Leidse hoofdklasser ging eerder dit seizoen al onderuit tegen Donk en Polar Bears

en liep zaterdag tegen de nummer drie van de ranglijst UZSC
ook tegen een nederlaag op. De
Leidenaars verloren met 5-10. De
thuisploeg leek aanvankelijk bevreesd voor de reputatie van de
waterpoloërs uit Utrecht. UZSC
heeft zich onder de leiding van
trainer Robin van Galen flink

versterkt en kreeg zelfs de beschikking over international
Roeland Spijker, de zoon van
trainer van De Zijl Jacob Spijker.
De Leidenaars kwamen nog wel
op 1-0 (Bart Turk), maar lieten
toen het initiatief aan UZSC dat
niet spectaculair maar wel degelijk halverwege op een 1-4 voorsprong uitkwam.
In het tweede gedeelte van de
ontmoeting kreeg De Zijl wel de
geest. De 3-4 kwam nog op het
scorebord, maar de bezoekers lieten zich door het spelen van lang
uitgevoerde aanvallen niet meer
de kaas van het brood eten. Michael Bach, Omar Qachach, John
Verhage en Tom Nederend verzorgden verder de produktie.
AZC was er op voorhand al een
beetje bang voor. De uitwedstrijd
tegen BZC kon wel eens een lastig karwei worden. Die vrees
werd bewaarheid. De landskampioen uit Borculo veegde de vloer
aan met de Alphenaren en won
met grote cijfers; 25-6. Aanvoerder Joachim de Ruijsscher was
een dag later nog steeds onder de
indruk. ,,Volkomen zoek gespeeld. Ik kan me zo’n nederlaag
in mijn hele loopbaan niet heugen.’’ BZC had zaterdag dan ook
geen enkel mededogen met de
jonge Alphenaren want ook in de
laatste periode bleef de thuisploeg jagen op een hoge score
(van 17-4 naar 25-6). Voor AZC
scoorden nog wel Tjerk Kramer,
Joey Schellingerhout, Dynand
Muller, Jasper Haasnoot, Kjell
Wansleeben en Thiemo Gelijnse.

Wisselvalligheid breekt LZ 1886 op
DOOR WIM SIERA
WAT E R P O L O - LZ 1886 speelt vooralsnog te wisselvallig om in competitie potten te breken.

Vorige week gaven de Leidenaars
na een riante voorsprong de wedstrijd al uit handen tegen lijstaanvoerder BZ&PC en ook zaterdag vertoonde het spel te veel
pieken en dalen om ZV De Zaan
met een thuisnederlaag op te zadelen. De ploeg van trainer Joost
Vlag verloor met 11-7. In de eerste

periode liepen de bezoekers al
flinke averij op. De Zaandammers, toch al berucht om hun
schotkracht, namen het doel van
Mark van Giezen flink onder
vuur (6-2). De nummer zeven van
de eerste klasse kwam nog wel terug tot 8-7 maar daarna was de
koek wel op. Boris van Putten
maakt als eerstejaars in de hoofdmacht van LZ 1886 wel indruk en
kwam tot drie treffers.
Streekgenoot Katwijk hield aan
de verre reis naar het oosten van
het land een flinke nederlaag

over. Oud-hoofdklasser Het Ravijn won in Nijverdal ruimschoots met 17-9. De terugkeer
van Katwijk in de eerste klasse
loopt dan ook niet over rozen.
Met 4 punten uit zes wedstrijden
staat de ploeg van trainer Sander
Verheul op de elfde plaats. Echt
penibel is de situatie nog niet. De
achterstand op de middenmoot
is eenvoudig te overbruggen. Zaterdag ging het al mis voor de
wedstrijd. Doelman Yoel Vooys
lag met een keelontsteking op
bed terwijl ook Armand van Bee-

len niet inzetbaar was. Er was dan
ook geen houden aan voor de
kwantitatief uitgedunde Katwijk
formatie. Wim van Beelen scoorde nog wel drie keer.
Alkemade had weinig in de
melk te brokkelen tegen AquaNovio. De voornaamste titelkandidaat in de tweede klasse liet de
ploeg uit Roelofarendsveen alle
hoeken van het veld zien en won
met 22-3. Jack Geerlings, Thomas
van Ast en Frank de Heij waren
de doelpuntenmakers.
Sassenheim kreeg ook een grote

nederlaag te verwerken tegen
WZK. De lijstaanvoerder van de
derde klasse was een aantal maten te groot en won met maar
liefst 7-22. Aanvoerder en doelman Martijn Nieuwenhout had
de nederlaag ingecalculeerd. ,,Te
handig en te snel die jongens.’’
De thuisploeg kwam nog wel op
een 1-0 voorsprong maar zwom
vervolgens alleen maar achter de
Wassenaarders aan. Jelle Miedema (2), Peter Bijman (2), Lars Eikelenboom (2) en Martijn Odems
waren de doelpuntenmakers.

