Beste tafeltennisvrienden,
Komende zondag spelen de SCYLLA-dames hun eerste wedstrijd in het kader van
de halve finales van de play-offs. Om 14.00 uur wordt aan de Voorschoterweg 6F
in Leiden aangetreden tegen FÜRST LYBRAE uit Heerlen. Van dit team werd in de
reguliere competitie met 5-2 verloren. Tijd voor revanche dus! En gelet op de
stijgende vorm van Kristýna bestaat daarop alle kans. Bovendien zullen Kim en
Marie niet te beroerd zijn haar daarbij een handje te helpen …..
Een dag eerder spelen de drie herenteams van SCYLLA hun laatste (thuis)duel van
de najaarscompetitie. Deze wedstrijden gaan om 16.00 uur van start.
Heren 1 wist in de voorlaatste ronde de eerste plaats in poule A van de eerste
divisie al veilig te stellen. Aanstaande zaterdag kunnen zij tegen de concurrent tot
dan toe – HILVERSUM – laten zien dat zij de terechte kampioen zijn. Binnen het
SCYLLA-team moet er overigens nog ‘een intern probleem’ worden ‘geregeld’: wie
scoort in deze poule het hoogste percentage winstpartijen? Thomas? Of toch nog
Piet (voor wie daarnaar op de NTTB-site gaat zoeken: hij staat daar vermeld onder
de naam ‘Gerard Bakker’ ……).
Heren 2 kan nog degraderen maar zij zullen er vast alles aan doen om dat te
voorkomen: één punt is daarvoor voldoende.
Heren 3 ten slotte kan promotie naar de tweede divisie afdwingen. Vier punten
volstaan daarvoor.
U ziet ‘t: redenen genoeg om zaterdag en/of zondag niet weg te blijven! U bent
van harte welkom!
De redactie
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Voorbeschouwing wedstrijden SCYLLA
SCYLLA-dames spelen eerste wedstrijd van de halve finales van de play-offs,
Heren 1 speelt een prestigewedstrijd
Komende zondag spelen de SCYLLA-dames hun eerste wedstrijd in het kader van
de halve finales van de play-offs. Om 14.00 uur wordt aan de Voorschoterweg 6F
in Leiden aangetreden tegen FÜRST LYBRAE uit Heerlen. De heren
Van Oostenbrugge en Van Veen zijn de scheidsrechters van dienst.
Een dag eerder spelen de drie herenteams van SCYLLA hun laatste (thuis)duel van
de najaarscompetitie. Deze wedstrijden gaan om 16.00 uur van start.
De SCYLLA-dames eindigden in de reguliere najaarscompetitie op de derde plaats.
Uit zeven duels werden 28 punten vergaard, gelijk aan het puntentotaal van
FÜRST LYBRAE. Op basis van het onderlinge resultaat – FÜRST LYBRAE won ruim
een maand geleden in Leiden met 5-2 – legde de ploeg uit Heerlen beslag op de
tweede plaats. De andere twee halve finalisten zijn DOZY DEN HELDER /
NOORDKOP – dat met 39 punten afgetekend eerste werd – en SKF.
Laatstgenoemd team bereikte de play-offs pas na een ongemeen spannende
laatste wedstrijddag: HOTAK ’68 en ANYTIME FITNESS / WESTA behaalden immers
hetzelfde aantal punten (25) maar moesten beiden na het tellen van de games de
dames uit Veenendaal in de eindrangschikking voor zich dulden.
Het Heerlense team wordt gevormd door de dames Linda Creemers, Alice
Barendregt en Bonnie Theunissen. Op de actuele nationale ranglijst bezet Linda
de derde plaats. Haar teamgenotes Alice en Bonnie zijn terug te vinden op plek
negen respectievelijk vijfenvijftig. Van de SCYLLA-equipe heeft Kristýna (uiteraard)
nog geen klassering, staat Kim op een 11e plek en bezet Marie de 44e positie.
Met het teleurstellende resultaat van de laatste confrontatie nog in het hoofd
zullen de Leidse dames aanstaande zondag zeker uit zijn op revanche. En de kans
daarop is zeker niet denkbeeldig: het spel van Kristýna vertoont de laatste weken
een stijgende lijn en zij zal niet opnieuw twee potjes willen verliezen. Daarnaast
zullen Kim – wanneer gaat zij deel uitmaken van het nationale vrouwenteam? –
en Marie – dé ‘SCYLLA-verrassing’ van deze najaarscompetitie! – ongetwijfeld hun
steentje(s) willen bijdragen aan een goed resultaat. Kortom, ideale
omstandigheden voor Ellen Bakker om dit gemotiveerde team te coachen!
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En dan de heren.
Heren 1 slaagde er in de voorlaatste ronde al in het kampioenschap in poule A
van de eerste divisie binnen te halen. Zij lieten zelf tegen WIJZENBEEK WESTA 2
geen steek vallen en zagen concurrent HILVERSUM met 7-3 van RED STARS
verliezen, o.a. doordat Frank Rengenhart vanwege een blessure tijdens de
wedstrijd moest afhaken.
Ondanks het feit dat de beslissing in poule A dus al is gevallen kan het zaterdag
nog een spetterend treffen worden. Gerard Bakker jr. en Thomas Bénit hebben
met respectievelijk Merijn de Bruin en Frank Rengenhart namelijk nog een
appeltje te schillen: tegen hen leden zij beiden hun enige nederlaag tot nu toe in
de najaarscompetitie. Daarnaast zal Olivier Altenburg er alles aan doen om zijn
aantal verloren partijen niet verder te laten oplopen om zodoende zijn
uiteindelijke percentage winstpartijen in de najaarscompetitie naar 80 te tillen.
Heren 2 heeft de laatste drie competitiewedstrijden verloren. Daarbij werden de
nederlagen ook nog eens steeds groter (-6, -7 en -8). Hopelijk wordt deze lijn niet
voortgezet tegen SCYEDAM 2 want dan komt het behoud van een plek in de
eerste divisie nog in gevaar. Maar zo ver zullen Martin, Simon en Thijs het toch
niet laten komen? Koele kikkers als zij zijn, zullen ze zich ongetwijfeld vasthouden
aan het resultaat dat in de heenwedstrijd tegen SCYEDAM 2 werd neergezet: een
8-2 overwinning. Dus (nog) geen paniek!
Heren 3 heeft bij het ingaan van de laatste competitieronde nog steeds de
koppositie in poule B van de derde divisie in handen. Zij koesteren een
voorsprong van zeven punten op SCYEDAM 4, dat met HUIZEN/PRIMA DONNA
KAAS de tweede plaats deelt. Datzelfde SCYEDAM 4 is aanstaande zaterdag de
tegenstander van dienst. De uitwedstrijd in Schiedam bracht heren 3 tot een goed
einde: er werd met 6-4 gewonnen. Wanneer Joey, Gerhard en Joost in het
slotduel minstens vier punten weten binnen te halen zijn het kampioenschap én
promotie naar de tweede divisie een feit. Een niet geheel onoverkomelijke
opdracht!
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Persberichten
Tafeltennisdames Scylla plaatsen zich voor play-offs
06 november 2012 16:14 door Gerhard Kray

In een dubbel weekend, met wedstrijden tegen concurrenten voor een plaats bij de bovenste
vier, hebben de dames van Scylla zich in de voorlaatste competitieronde geplaatst voor de
play-offs. Zowel concurrenten Hotak '68 als Anytime Fitness/Westa werden verslagen.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA
De zaterdagwedstrijd van de Leidenaars vond plaats in Hoogerheide tegen Hotak '68. Onder
toeziend oog van gelegenheidscoach Eric van Dijk was Scylla vanaf wedstrijd één scherp in het
Brabantse dorp. Spelend in de - inmiddels - gebruikelijke opstelling, wisten Kristyna Mikulcova,
Kim Vermaas en Marie Depuydt verrassend alle partijen naar zich toe te trekken. Vermaas
kende een zeer goede dag. In haar partijen tegen Mirella Madacki en Marlotte Staps verloor zij
geen game. Mikulcova had beduidend meer moeite met Madacki, maar wist in vijf games
alsnog orde op zaken te stellen. Wel won de Tsjechische kopvrouw met 3-0 van Kimberly
't Hooft. Marie Depuydt speelde bijzonder sterk en verraste met twee knappe 3-1
overwinningen op Staps en 't Hooft. Daar ook het dubbelspel in het voordeel van de Leidenaars
werd beslist, vertoonde het scorebord na afloop de maximale 7-0 score.
Lang hadden de Sleutelstadbewoners echter niet om na te genieten van deze mooie zege.
Zondag om 14.00u wachtte in eigen huis immers al weer een andere concurrent voor de
bovenste vier plaatsen: Westa. De Leidenaars hadden tegen de ploeg uit Limburg aan drie
punten genoeg om een plaats in de play-offs veilig te stellen. Scylla kwam goed uit de
startblokken met een 3-0 zege van Mikulcova op Melissa Boers. Vermaas moest vervolgens
haar meerdere erkennen in de Wessemse kopvrouw Li Nan Sun. Depuydt zette tegen Lynn van
der Elsen haar goede spel van de dag ervoor voort, maar moest desalniettemin in vijf games
capituleren. Winst in het dubbelspel bracht een 2-2 ruststand op de borden. Na de pauze stond
het duel der kopvrouwen op het programma. De Chinese in Wessemse dienst Li Nan Sun, bleek
echter een maatje te groot voor Mikulcova. In een spannende ‘vijfgamer’ was het vervolgens
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Depuydt die haar goede spel van het weekend bekroonde, door het verlossende derde punt
voor de Leidenaars tegen Boers binnen te slepen. Vermaas stelde in de slotpartij de zege veilig
door met 3-1 een sterk spelende Van der Elsen te verslaan.
Coach Ellen Bakker was erg verheugd met de resultaten van het weekend en het bereiken van
de play-offs. “De dames hebben het dit weekend erg goed gedaan. Voorafgaand aan het
seizoen had ik eigenlijk niet verwacht dat we de play-offs zouden gaan halen. Ik ben dan ook
erg trots op de meiden dat we die plaats al in de voorlaatste ronde hebben veilig gesteld. Dat
we het gered hebben, is voor een groot deel te danken aan Marie, die dit seizoen boven
verwachting presteert. Waarmee ik natuurlijk niks af wil doen aan de goede prestaties van haar
teamgenoten.”

Heren Scylla behouden voorsprong op achtervolger
06 november 2012 16:20 door Gerhard Kray

De tafeltennisheren van Scylla hebben ook hun zevende competitiewedstrijd winnend af
weten te sluiten. In eigen huis waren de Leidenaars met 8-2 te sterk voor Dordrecht.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA
Scylla, dat met Hilversum verwikkeld is in een spannende titelstrijd, verwachtte op voorhand
een lastige wedstrijd tegen de bezoekers uit Dordrecht. De Dordtenaren hadden immers de
week ervoor vier punten gescoord tegen de titelconcurrent van de Leidenaars, Hilversum.
Gerard Bakker jr. en Thomas Benit verkeerden echter in uitstekende vorm en bleven voor de
zesde maal dit seizoen ongeslagen. Wel hadden beiden het moeilijk tegen een sterk spelende
Frank Hollak. Laatstgenoemde moest in zijn laatste partij tegen Benit bij een 2-1 achterstand
overigens geblesseerd opgeven. Olivier Altenburg kende een mindere dag en moest zowel
Hollak als Mitchel Alsemgeest feliciteren. Wel won hij de laatste partij van de dag met 3-2 van
Jeroen Kivits. Net zo belangrijk als de 8-2 zege, was het feit dat Hilversum twee punten ‘liet
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liggen’ tegen Pecos, waardoor het gat tussen Scylla en Hilversum, met nog drie wedstrijden te
gaan, 6 punten blijft. Thomas Benit was zaterdag dan ook een tevreden man. “Ik ben blij met
onze 8-2 zege. Daar had ik vooraf voor getekend. Vorige keer hadden we weliswaar 9-1
gewonnen, maar toen viel een aantal partijen net aan onze kant op. Ik speelde zelf wel lekker
vandaag en ook Piet was zeer degelijk. Olivier had een iets mindere dag, maar gelukkig wint hij
de laatste pot tegen Kivits nog op karakter. Elk punt is in deze competitie belangrijk. Aangezien
Dordrecht vorige week vier punten pakte tegen Hilversum zijn we vandaag eigenlijk twee
punten uitgelopen. Omdat Hilversum ook 8-2 speelt, blijft het gat 6 punten. De druk blijft bij
hun liggen. Wij moeten nu proberen de komende twee weken niet teveel punten te laten
liggen, opdat we de laatste wedstrijd tegen Hilversum met een voorsprong ingaan.”
De reserves van Scylla kenden een minder succesvolle zaterdag dan hun clubgenoten. Tegen
TTCV Herwaarden werd in eigen huis met 6-4 verloren. Aan Leidse zijde was Thijs Langeveld
tweemaal succesvol met zeges op Frank Boute en Vincente del Priore. Simon Goessens en
Martin van Rijn kwamen beiden eenmaal tot winst op respectievelijk Pascal van Gemert en Del
Priore. Beiden waren ook dichtbij een zege op Boute, maar tot tweemaal toe wist de bezoeker
uit Veghel zijn Leidse opponent met 11-9 in de vijfde game het nakijken te geven. Ondanks de
6-4 nederlaag werd het gat met nummer vijf Scyedam 2 vergroot naar 12 punten, aangezien de
Schiedammers met 7-3 van Bijmaat verloren.
Het derde herenteam van Scylla heeft zich sterk hersteld van de 7-3 nederlaag tegen Rapidity
van vorige week. In eigen huis werd The Victory met 9-1 verslagen door de koploper in de 3e
divisie poule B. Joey Boekkooi en Gerhard Kraij bleven ongeslagen. Joost van Santen won
tweemaal, van Berry Kruger en Arjen de Groot, maar verslikte zich op een 9-0 stand in Dennis
Visser. Dankzij de 9-1 zege bedraagt de voorsprong op achtervolger Rapidity nu 8 punten.

Tafeltennisdames Scylla verliezen laatste duel
12 november 2012 23:35 door Gerhard Kray
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De dames van Scylla hebben hun laatste reguliere competitiewedstrijd niet winnend weten af
te sluiten. Koploper Dozy Den Helder Noordkop was in eigen huis met 6-1 te sterk.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA
Beide teams begonnen enigszins gehavend aan het laatste competitieduel vanwege het
ontbreken van twee jeugdinternationals. Kim Vermaas (Scylla) en Rianne van Duin (Den Helder)
waren actief op een internationaal toernooi in Hongarije. Aangezien beide ploegen zich reeds in
een eerder stadium geplaatst hadden voor de play-offs, was het ontbreken van beide speelsters
niet van cruciaal belang. De zege van Den Helder was enigszins geflatteerd. Drie wedstrijden
werden pas in de laatste game in het voordeel van de ploeg uit Noord-Holland beslist. Zowel
Christa Benit als Marie Depuydt moesten in vijf games hun meerdere erkennen in Melanie
Bierdrager. Beide speelsters kwamen echter niet tot gamewinst tegen respectievelijk Ana
Gogorita en Zhang Yun. Kristyna Milkulcova lijkt haar draai in Nederland gevonden te hebben.
Met 3-1 was zij de betere in de partij tegen Zhang en ook dwong zij Gogorita tot het spelen van
een vijf game, waarin de Tsjechische uiteindelijk het onderspit delfde. Ook het dubbelspel werd
in het voordeel van de thuisspelende vereniging beslist, resulterend in de 6-1 nederlaag voor de
Sleutelstadbewoners. De Leidenaars treffen nu in de halve finale van de play-offs om de
najaarstitel Lybrae Consultants Heerlen. De speeldata worden in de loop van deze week
bekend.
De heren van Scylla hebben in de streekderby tegen de reserves van Pecos wederom een ruime
overwinning geboekt. In Oegstgeest werd het 9-1 voor de bezoekers uit Leiden. Gemakkelijk
ging het echter allerminst in sportcomplex de Voskuyl. Zo keken Gerard Bakker jr. en Thomas
Benit bijvoorbeeld tegen een 2-0 achterstand in games aan in hun wedstrijden tegen
respectievelijk Maroun Nader en Ronald Rijsdorp. Beide Scyllanen wisten het tij echter alsnog
te keren en de partijen in vijf games naar zich toe te trekken. Ook Olivier Altenburg werd in de
slotpartij tot het spelen van vijf games gedwongen door Youri Soons. Dezelfde Altenburg kon
het niet bolwerken tegen een sterk spelende Nader, die de eer voor de buren uit Oegstgeest
redde. Thomas Benit was dan ook uitermate tevreden met het resultaat: “Absoluut, zeker
gezien het spelbeeld. We hadden hier best tegen een paar verliespartijen aan kunnen lopen.
Gelukkig konden we op tijd bijschakelen en bleef het bij één verliespot. We zijn nu weer een
punt op nummer 2 Hilversum uitgelopen. Het gat bedraagt nu zeven punten. Onze papieren
voor het behalen van het kampioenschap worden steeds beter. Volgende week tegen Westa
zullen we weer maximaal moeten presteren en dan moeten we het in de laatste wedstrijd
tegen Hilversum afmaken.”
De reserves van Scylla hebben in de uitwedstrijd bij Bijmaat een gevoelige 7-3 nederlaag
geleden. De Leidse ploeg, die moest aantreden zonder Thijs Langeveld, kende een moeilijke dag
op bezoek bij de ploeg uit Huizen. Simon Goessens wist wel nog twee partijen te winnen, van
John van Spengen en Felix Warners, maar moest zijn meerdere erkennen in verdediger Michel
Laroo. Samen met Martin van Rijn wist hij ook het dubbelspel naar zich toe te trekken. Van Rijn
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was tweemaal dicht bij winst, maar wist uiteindelijk geen zege veilig te stellen. Invaller Noah
Schutte speelde verdienstelijk, maar kon geen potten in Huizen breken.
Hetzelfde gold voor team 3 van de Sleutelstadbewoners. De koploper in de derde divisie
poule B liep tegen een pijnlijke 9-1 nederlaag aan in en tegen Huizen. Een collectieve offday van
de bezoekers en een sterk spelende thuisploeg, resulteerden in de terechte nederlaag. Alleen
Joey Boekkooi kwam eenmaal tot winst voor de Leidenaars door een zege op Frank Bilius. Ook
Gerhard Kraij (twee matchpoints) en Timo Tuithof hadden winstkansen tegen diezelfde Bilius,
maar konden het net niet bolwerken. De sterk spelende Gijs Molenaar en Andre Rebel bleven
soeverein overeind. Ondanks de 9-1 nederlaag blijft Scylla 3 koploper. Het verschil met nummer
twee Huizen bedraagt twee punten.

Heren Scylla kampioen eerste divisie
19 november 2012 21:46 door Gerhard Kray

De heren van Scylla hebben één wedstrijd voor het einde van de competitie de titel veilig
gesteld. In Wessem werd met 10-0 Westa verschalkt, terwijl concurrent Hilversum verrassend
onderuit ging tegen Red Stars.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA
Door de onverwachte nederlaag van Hilversum konden de heren van Scylla dubbel genieten
van de 10-0 zege op de Limburgers. Een gemakkelijke wedstrijd was het echter niet in Wessem.
Zo moest Olivier Altenburg tegen Vanja van Pol een 9-5 achterstand in de vijfde game
wegpoetsen, en keek hij in zijn partij tegen Rino Albers tegen een 2-0 gameachterstand aan.
Ook Thomas Benit had vijf games nodig om Albers van zich af te schudden, maar won
betrekkelijk eenvoudig zijn partijen van Van Pol en Willy Zetsen. Gerard Bakker jr. was zaterdag
ongenaakbaar en won al zijn partijen 3-0. Omdat concurrent Hilversum verrassend 7-3 onderuit
ging in Venray mag het Leidse vlaggenschip zich een week eerder dan verwacht kampioen van
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de eerste divisie poule A noemen. Thomas Benit was content met het kampioenschap, maar
realiseert zich dat dit slechts de eerste stap is naar promotie. “Natuurlijk ben ik blij dat we
kampioen zijn geworden. Tot halverwege de competitie was het hartstikke spannend. De
afgelopen wedstrijden hadden we natuurlijk al wel een gaatje geslagen met Hilversum, dus ik
had er wel vertrouwen in dat we het volgende week hadden kunnen afmaken. Nu hebben we
de eerste stap reeds gezet, maar we hebben nog niks. Om te promoveren moeten we nog een
wedstrijd winnen. Dat zijn altijd lastige partijen die op zich staan. Daar gaan we nu naar toe
werken.”
Tegenstander van heren 1 zal waarschijnlijk het vlaggenschip van buurman Pecos zijn, zaterdag
de opponent van de reserves van Scylla. Met handhaving in zicht, lijkt het heilige vuur bij de
Leidenaars enigszins gedoofd te zijn. In Oegstgeest werd met 8-2 verloren. Enkel Martin van
Rijn wist in het enkelspel een zege te boeken op Tony Nader en ook het dubbelspel werd in het
voordeel van de Sleutelstadbewoners beslist. In de laatste wedstrijd heeft Scylla aan één punt
genoeg om handhaving in de eerste divisie veilig te stellen.
Het derde herenteam van Scylla heeft na de blamerende 9-1 nederlaag tegen Huizen vorige
week, sportieve revanche genomen op hekkensluiter Shot ’65. In Zwijndrecht werd het 10-0
voor Joey Boekkooi, Joost van Santen en Gerhard Kraij, die ieder slechts één game verloren.
Volgende week hebben de heren vier punten nodig om het kampioenschap binnen te slepen.
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SCYLLA in de pers ……
Uitstekend weekeinde voor Scylla
DOOR RON HOOGENDAM

TAFELTENNIS - De vrouwen van Scylla beleefden in de eredivisie een uitstekend weekeinde.
Zaterdag overklaste de Leidse ploeg Hotak’68 in Hoogerheide met liefst 0-7 en gistermiddag
zegevierde de Leidse trots thuis tegen playoffkandidaat Westa met 4-3. Scylla belandde door de
prima resultaten op de tweede plaats en is daarmee verzekerd van de playoffs van de
najaarscompetitie.
,,Het ging goed’’, glunderde coach Ellen Bakker, die er zaterdag in Brabant tijdens de maximale
score niet bij was. ,,Maar ik heb wel gehoord hoe goed het allemaal gegaan was.’’ Heel goed
dus, want Kristyna Mikulcova, Kim Vermaas en Marie Depuydt waren in de mooie sporthal de
Kloosterhof heel goed bij de les. Wel moest Mikulcova tegen de Hongaarse Mirelle Madacki een
2-0 achterstand wegpoetsen.
Gisteren aan de Vliet ondervond Scylla beduidend meer tegenstand. Met name het
’onnavolgbare’ spel van Li Nan Sun was voor Kim Vermaas en Milkulcova een te lastige
opdracht. Beiden gingen met 0-3 ten onder tegen de voormalige Hotak’68 kopvrouw. Met
Kimberly ’t Hooft en Lynn van der Elsen hadden de twee Leidse speelsters veel minder moeite.
Scylla’s derde vrouw, Depuydt, begint zich zo langzamerhand te ontpoppen als een goede
outsider, maar alleen als ze haar aanvallende wapen, de forehand, gebruikt. Tegen Van der
Elsen moest zij zich met 2-3 gewonnen geven, maar in de voorlaatste pot tegen Melissa Bours
kreeg zij na de vijfde game de handen van het thuispubliek stevig op elkaar.
De mannen van Scylla zijn nog altijd koploper in de eerste divisie groep A, met een voorsprong
van zes punten op Hilversum. En daar kwam na de 8-2 overwinning op Dordrecht geen
verandering in, want de ploeg uit de omroepstad boekte een zelfde triomftocht tegen de in
deze klasse goed stand houdende reserves van Pecos. Hilversum kopman Frank Rengenhart:
,,Het wordt voor ons een moeilijke zaak, want Scylla zal die voorsprong niet meer uit handen
geven. Maar we gaan vol gas geven en hopen dat het tijdens de slotronde tegen Scylla nog een
beetje spannend is.’’
Zaterdag kende Olivier Altenburg een mindere dag, getuige de dikke verliespartijen tegen
Mitchel Alsemgeest en Frank Hollak. In het gewonnen dubbel met Gerard Bakker was Altenburg
echter weer ’fris in het hoofd’, als ook even later in de partij tegen Jeroen Kivits. ,,We moeten
gewoon zo lekker doorgaan en dan zien we in de laatste pot wel waar we staan’’, klonk Thomas
Bénit optimistisch.
Pecos verstevigde in groep B zijn koppositie door met 7-3 te winnen van Arnemuiden. De
voorsprong op Van Herwaarden, dat niet verder kwam dan een 6-4 winst op Scylla 2, liep op
naar vijf punten. In de Voscuyl denderde Tan Anran met speels gemak over zijn tegenstanders
Jan Henk Bomhof, Rini Kasse en Jeroen de Heide heen. De laatste speler, een aantal jaren de
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publiekslieveling van Avanti, was wel te sterk voor René Waterreus (0-3) en Tony Nader. Nader
verloor ook nog een potje van de sluwe verdediger Kasse. ,,Ik heb nu een paar weken een
mindere periode en door mij hebben we ook een paar punten laten liggen. Dat gebeurt soms.
Maar ik ben blij dat ik in dit team speel. Er is een goede sfeer en ik kan me optrekken aan m’n
teamgenoten’’, aldus Nader.

Avanti laat het tegen Zwolle behoorlijk afweten
DOOR RON HOOGENDAM

TAFELTENNIS - 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.
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
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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 optimistisch, 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.

PROMOTIEDUEL WAARSCHIJNLIJK TEGEN PECOS
Scylla kampioen
DOOR RON HOOGENDAM

TAFELTENNIS - Scylla is een ronde voor het einde van de competitie kampioen geworden van
de eerste divisie groep A.

René Waterreus van Pecos won
gedecideerd van Scyllaan Simon
Goessens.
Foto Taco van der Eb

De Leidse tafeltennissers moesten tot zaterdag concurrentie dulden van Hilversum, maar na
een 10-0 zege op Westa en een 7-3 zeperd van de achtervolger sloegen de Leidenaars een gat
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van liefst veertien punten. Het duel volgende week thuis tegen Hilversum is niet meer dan een
formaliteit en een goede generale voor het promotieduel tegen de kampioen van groep B. Dat
wordt hoogstwaarschijnlijk Pecos.
In Wessem bood de thuisclub net als in de heenwedstrijd in Leiden goed tegenstand. Zo had
Thomas Bénit aanvankelijk geduchte tegenstand van Rino Albers en Olivier Altenburg van de
sterke Vanja van Pol. Beide Leidse spelers kwamen evenwel ongeschonden uit de strijd. Later
moest Altenburg op karakter alle zeilen bijzetten om een nederlaag tegen Albers (2-0 achter) te
voorkomen. Gerard Bakker won al zijn partijen in Limburg in straight games.
Pecos hield als koploper in de eerste divisie groep B het hoofd koel in de strijd tegen Scyllla 2.
Toch lieten de Leidse reserves zich in het met 8-2 verloren treffen niet zomaar naar de
slachtbank leiden. Na overwinningen van Pecos-kopman Tan Aran op tegen Thijs Langeveld en
René Waterreus op Simon Goessens beet Tony Nader in het stof tegen Martin van Rijn en
gaven de Oegstgeestenaren in het dubbel een ruime voorsprong in de vijfde game weg. Meer
schade leed Pecos niet, al waren veel partijen bepaald geen appeltje eitje.
,,Absoluut niet’’, stelde Nader. ,,Scylla heeft ervaren spelers, maar wij speelden als team erg
goed vandaag. We staan nu vier punten voor op Van Herwaarden. Dit resultaat tegen Scylla
geeft een goed gevoel, met de wedstrijd tegen Van Herwaarden voor de boeg.’’
Dat lekkere gevoel heeft Avanti al een tijd niet meer. De Rijnwoudse ploeg begon twee
maanden geleden vol goede moed aan het eredivsieavontuur, maar kwam er vrij vlot achter dat
het hoogste niveau te hoog gegrepen is. De eerste partij van de degradatieplayoffs leverde een
6-1 nederlaag op tegen het Hattemse Smash ’70. Doordat Zwolle, de nummer zeven, met 5-2
verloor van FVT, is de Hazerswoudse ploeg op elf punten gezet. Met nog twee thuisduels (FVT
en Zwolle) te gaan valt er voor Avanti bijkans geen eer meer te behalen of het moet nog een
persoonlijk succesje worden voor Steffen Greup, Changyu Xu, en Vincent Blom. Het
Hazerswoudse trio speelde zaterdag niet onverdienstelijk, maar de echte overtuiging ontbrak.
Enkel kopman Greup had een keer reden tot lachen. Dat was na een grandioos duel tegen
Jonah Kahn, die in vijf games het onderspit dolf.
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