Beste tafeltennisvrienden,
Afgelopen zondag slaagden de dames van SCYLLA erin de finale van de play-offs
te bereiken. Na de eerste wedstrijd thuis met 4-3 te hebben verloren werd in het
verre Heerlen LYBRAE CONSULTANTS HEERLEN met dezelfde cijfers verslagen. Op
basis van het aantal gewonnen games – 29 tegen 26 – gaan de Leidse dames door
naar de finale. Daarin zullen zij het, op 23 december, moeten opnemen tegen
DOZY DEN HELDER / NOORDKOP.
Degenen die SCYLLA een warm hart toedragen hoeven echter niet tot die datum
te wachten om SCYLLA-coryfeeën in actie te zien. Komend weekend immers gaat
Heren 1 in een promotieduel tegen PECOS 1 – de kampioen van poule B van de
eerste divisie – proberen directe promotie naar de eredivisie af te dwingen.
Wilt u deze wedstrijd bijwonen? Graag, u bent dan 9 december om 14.00 uur van
harte welkom. Niet in de vertrouwde SCYLLA-hal, wél in het eveneens fraaie
onderkomen van de DE TREFFERS (R) in Roelofarendsveen, Sportpad 2, 2371 PP.
Wij rekenen op uw aanwezigheid!
De redactie
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Voorbeschouwing wedstrijd PECOS 1 – SCYLLA 1
Heren van SCYLLA na komend weekend weer eredivisionist?
Na in de najaarscompetitie als eerste te zijn geëindigd in poule A van de eerste divisie spelen de
SCYLLA-heren aanstaand weekend in Roelofarendsveen tegen PECOS 1, de kampioen van de
andere poule. Inzet van het duel, dat zondag 9 december om 14.00 uur wordt gespeeld in de
zaal van DE TREFFERS (R) – adres Sportpad 2, 2371 PP – is directe promotie naar de eredivisie.
De wedstrijd staat onder leiding van de heren Troost en Van der Hammen.
SCYLLA wist in de najaarscompetitie uit tien wedstrijden 86 punten te vergaren. Van die tien
wedstrijden werden er negen gewonnen: vier maal werd de maximale score gerealiseerd, drie
keer werd het 9-1, een keer 8-2 en een keer 6-4. Alleen in het laatste competitieduel werd er
niet gewonnen: HILVERSUM, dat tot en met de achtste competitieronde serieus voor de eerste
plaats meedeed, wist de (toen al) kampioen – die aantrad zonder de zieke Gerard Bakker jr. –
op 5-5 te houden.
In de persoonlijke rangschikking eindigde Gerard Bakker jr. op de eerste plaats: hij scoorde 96%
(26 winstpartijen uit 27 gespeelde duels). Kort achter hem legde Thomas Bénit beslag op de
tweede plek met 28 uit 30 (93%). En ook de score van Olivier Altenburg – 24 uit 30 (80%) – mag
er zijn.
Aanstaande tegenstander PECOS 1 behaalde het kampioenschap in poule B minder overtuigend
dan SCYLLA dat deed: zij behaalden 67 punten uit tien wedstrijden. Onbetwist de sterkste man
in het team is Anran Tan. Hij verloor van zijn dertig gespeelde wedstrijden er slecht eentje (van
Pascal van Gemert van TTCV HERWAARDEN) en realiseerde zodoende een winstpercentage van
97. Zijn teamgenoten René Waterreus en Antony Nader moesten met meer bescheiden
percentages genoegen nemen: respectievelijk 59 (16 uit 27) en 47 (14 uit 30).
Op de meest recente nationale ranglijst bezet Gerard Bakker jr. de 14e plaats met kort
daarachter Thomas Bénit (op 17). Olivier Altenburg is terug te vinden op plaats 47. De
PECOS-spelers Anran Tan, René Waterreus en Antony Nader vinden zichzelf terug op de posities
35, 36 en 64.
Op grond van de voorgaande gegevens lijkt SCYLLA licht favoriet. Maar wedstrijden zoals
promotieduels hebben zo hun eigen ‘charmes’: zij zijn vaak niet te voorspellen. Om te
voorkomen dat onze heren van de ‘escape’ op 23 december gebruik moeten maken – dan
speelt de verliezer van aanstaande zondag tegen de nummer zeven van de eredivisie – , kunnen
zij uw support zeker gebruiken. Kom dus aanstaande zondag naar Roelofarendsveen!
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Persberichten
Dames Scylla verliezen eerste halve finale
26 november 2012 11:51 door Gerhard Kray

De dames van Scylla hebben de eerste halve finale van de play-offs om de najaarstitel nipt
verloren van Lybrae Consultants Heerlen. In eigen huis werden de Leidenaars met 4-3
verslagen.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA
Scylla begon goed aan het treffen met Heerlen, en kwam tot tweemaal toe op voorsprong.
Kristyna Mikulcova bedwong in haar eerste partij met 3-1 Alice Barendregt. Na verlies van Kim
Vermaas op Linda Creemers, was het Marie Depuydt die met een zwaarbevochten 3-2 zege op
Bonnie Theunissen de Leidenaars opnieuw op voorsprong bracht. De bezoekers uit Limburg
herpakten zich echter knap door drie partijen op rij te winnen. Gemakkelijk ging dit echter
allerminst. Het dubbelspel was weliswaar 3-0, maar de gamestanden tot tweemaal toe met
twee punten verschil, en enkele gamepoints voor de Sleutelstadbewoners. Mikulcova en
Depuydt moesten ook pas na vijf games hun meerdere erkennen in hun respectievelijke
tegenstanders Creemers en Barendregt. Vermaas bracht met een gedecideerde 3-0 zege
vervolgens de 3-4 eindstand op het scorebord. Een einduitslag waar coach Ellen Bakker toch
enigszins van baalde. “Ja, ik ben inderdaad wel een beetje teleurgesteld. We hadden vandaag
echt met 4-3 kunnen winnen. Ondanks de 3-0 hadden we kansen in het dubbelspel, en zowel
Kristyna als Marie komen op voorsprong in de vijfde game van hun tweede partij. Het is dan
behoorlijk zuur als je die wedstrijden verliest. We hebben gelukkig niet dik verloren, dus het
gaat volgende week in ieder geval nog wel ergens om. De dames hebben vandaag ook goed
gespeeld, dus ik zie de return met vertrouwen tegemoet. We hebben zeker kansen om de finale
te bereiken.”
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Dames Scylla naar finale
03 december 2012 17:06 door Gerhard Kray

De dames van Scylla hebben de finale van de play-offs om de najaarstitel bereikt. Na het
verlies van de eerste halve finale van Lybrae Consultants Heerlen in eigen huis, werd in de
return knap de finaleplaats veiliggesteld.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA
Na de nipte 4-3 nederlaag aan de Voorschoterweg was de opdracht voor de Leidse dames
duidelijk: ten minste 4-3 winnen. Bij een 5-2 zege of ruimere overwinning was een finaleplaats
zeker; bij 4-3 winst zou het aantal gewonnen games de doorslag geven. Het gamesaldo na de
eerste halve finale bedroeg 15-13 in het voordeel van Heerlen.
De return tussen Heerlen en Scylla kende een vergelijkbaar begin als de wedstrijd in Leiden.
Linda Creemers won met 3-0 van Kim Vermaas en Kristyna Mikulcova wist namens de
Leidenaars met dezelfde cijfers Alice Barendregt te bedwingen. Waar Marie Depuydt vorige
week nog in vijf games van Bonnie Theunissen won, was het nu de Limburgse die in de
beslissende game aan het langste eind trok. Een enorme domper voor Scylla, dat de kansen
voor de finale na deze nederlaag danig zag slinken. Op een 2-1 achterstand nam kopvrouw
Mikulcova de Sleutelstadbewoners echter op sleeptouw. Samen met Vermaas won zij met 3-1
het dubbelspel. Na de pauze wist de Tsjechische in het duel der kopvrouwen zeer knap met 3-1
Creemers te verslaan. Na winst van twee wedstrijden die vorige week nog verloren werden,
was opeens een 3-0 overwinning van Vermaas op Theunissen voldoende om de finale te
bereiken. Hoewel de 16-jarige Voorschotense in de eerste game nog 9-7 achterkwam, wist zij
deze alsnog naar zich toe te trekken. De twee navolgende games kwam zij niet meer in de
problemen, waardoor Scylla zich voor het tweede seizoen op rij finalist mag noemen. In het
slotduel won Barendregt in een duel om des keizers baard nog voor de statistieken met 3-2 van
Depuydt. Dat kon de euforie aan Leidse zijde natuurlijk niet drukken.
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Coach Ellen Bakker was uiteraard erg gelukkig met het bereiken van de finale: “Ja, fantastisch.
Dat hadden we aan het begin van het seizoen echt niet gedacht. Gaandeweg het seizoen ga je
er echter steeds meer in geloven. Na vorige week had ik echt het idee dat het moest kunnen.
Ook na de nederlaag van Marie vandaag op Theunissen, bleef ik vertrouwen houden. Dan
moest het dubbelspel gewonnen worden, en Kristyna van Creemers winnen. Dat gebeurde ook.
Kristyna kwam de afgelopen weken steeds beter in vorm en heeft het deze halve finale echt
laten zien. Zij heeft een heel belangrijk aandeel in het bereiken van de finale gehad. Zonder de
andere meiden tekort te doen. De games die Marie pakte in haar nederlagen waren uiteindelijk
heel belangrijk en Kim wint knap 3-0 toen het moest.” Bakker ziet op zich ook kansen tegen
Heerlen. “Ja, ik denk dat we ook deze wedstrijd kunnen winnen, maar het gaat wel heel moeilijk
worden. Den Helder heeft een sterk team en is de favoriet. Finales zijn echter wedstrijden op
zich, dus wellicht kunnen we stunten.”
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SCYLLA in de pers ……
Knap spelend Scylla moet toch buigen voor Heerlen
DOOR RON HOOGENDAM

TAFELTENNIS - De vrouwen van Scylla bleven in hun eerste duel van de play-offs tegen
Heerlen steken in goede bedoelingen.
De Leidse tafeltennissters waren thuis aan de Vliet bepaald niet de mindere, maar moesten
gistermiddag wel genoegen nemen met een 3-4 nederlaag. Volgende week kan Scylla zich in
Heerlen revancheren voor het ’onnodige’ verlies.
Kim Vermaas stond er na afloop van het ruim drie uur durende treffen nuchter bij. De
Voorschotense achtte haar ploeg voor de finale nog niet kansloos. ,,Het is nog niet gespeeld’’,
klonk ze strijdbaar. Voor de uitblinkende Marie Depuydt waren de druiven erg zuur. De jonge
Leidse verdedigster speelde een messcherpe partij tegen de op papier sterkere Alice
Barendrecht. Na de gemiste kans op een voorsprong in de wedstrijd (ze zag een mooie 5-1
voorsprong in de vijfde game als sneeuw voor de zon verdwijnen; 7-11) liet ze haar tranen de
vrije loop en was ze niet aanspreekbaar. Begrijpelijk, want de achttienjarige had eerder al op
solide wijze de piepjonge Bonnie Theunissen in vijf games verslagen.
Het duel aan de Vliet ging gelijk op. Zo kende Kristyna Mikulcova geen medelijden met
Barendrecht en had Vermaas geen antwoord op het spel van international Linda Creemers. Na
de hoopvolle 2-1 van Depuydt liet Scylla zich echter in het dubbel in drie games als ’makke
lammetjes’ wegspelen. Creemers was nadien in vijf mooie games te sterk voor Mikulcova.
Gelukkig kon Vermaas in de slotpartij de 2-4 achterstand verkleinen tot 3-4, na een eenvoudige
overwinning op Theunissen. Mikulcova (20) kon nog een glimlach op haar Tsjechische gezicht
toveren. ,,Het was jammer vandaag. Het wordt nu erg moeilijk, maar we gaan er wel voor. In
het dubbel moeten we wat zuiniger zijn, want nu verloren we cruciale punten in de slotfase van
elke game.’’
Avanti heeft zijn voorlaatste partij in de eredivisie afgesloten met een acceptabele 3-4
nederlaag tegen het jonge FVT. In Hazerswoude begon het nu definitief gedegradeerde Avanti
sterk en stond het door overwinningen van Changyu Xu (knappe 3-2 zege op Laurens Tromer)
en winst in het dubbel (Xu en Vincent Blom) bij de rust op 2-2. Na de pauze voegde Blom er nog
een puntje aan toe. De Gouwenaar rekende in vijf games oogstrelend af met Martin Katchanov.
Voor Steffen Greup viel er zaterdag geen eer te behalen. ,,Ik liet het een beetje afweten. Toch
kan ik stellen dat we in potentie mee kunnen, maar we hebben er niet uitgehaald wat er in zat.
En op een gegeven moment kom je door allerlei omstandigheden in een neerwaartse spiraal.
Volgende week nog tegen Zwolle en dan gaan we ons opmaken voor een mooi seizoen in de
eerste divisie.’’
In de eerste divisie groep B greep Pecos bij de concurrent Van Herwaarden de titel door met
3-7 te zegevieren. Pecos, dat slechts vier punten nodig had, had in Veghel wel de mazzel dat de
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thuisclub aantrad zonder kopman Frank Boute (enkelblessure). Na een onwennig begin liepen
de Oegstgeestenaren snel uit naar 3-5 en toen was de buit binnen. ,,Het was toch een pittig
potje’’, zei Tony Nader. ,,Ze hadden een heel fanatiek publiek, maar toen onze kopman Tan
Anran tegen Vincent del Priore van een 2-0 achterstand terug kwam tot een vijfde game,
werden ze muisstil, helemaal toen Tan toch nog won.’’ ,,Ik ben blij dat we kampioen zijn
geworden. Deze wedstrijd was voor ons een goede testcase voor de kraker tegen Scylla. Ik heb
er echt zin in om op dit podium te mogen spelen.’’ Het promotieduel tegen Scylla wordt
gespeeld op 9 december bij De Treffers in Roelofarendsveen.
Scylla speelde zijn laatste reguliere duel tegen Hilversum, dat tot de achtste ronde een grote
concurrent was. Zaterdag eindigde het treffen in 5-5. Een uitblinkersrol was bij de Leidse ploeg,
zonder de zieke Gerard Bakker, weggelegd voor Olivier Altenburg die driemaal zegevierde. Zijn
winst tegen Merijn de Bruin (na een 0-2 achterstand) was om in te lijsten.

Scylla op beter gamesaldo naar finale
DOOR RON HOOGENDAM
HEERLEN - De vrouwen van Scylla hebben zich na een verrassende ontknoping toch geplaatst voor de finale van
de najaarscompetitie.

Kim Vermaas.

Nadat de Leidse tafeltennissters eerder thuis wat lankmoedig met 4-3 aan het kortste eind
hadden getrokken, draaiden ze het zaterdagmiddag in het Limburgse sportcentrum Witch Hill
Residence de rollen om: 3-4 winst. Dankzij een beter gamesaldo, bij de stand van 2-4 was dat
met 23 om 27 al in het voordeel van Scylla, mag de ploeg van coach Ellen Bakker zich opmaken
voor de finale tegen Den Helder, op 23 december in Hilversum.
,,Ja toch wel verrassend. Mijn tante dacht dat de uitslag op teletekst een foutje was, haha.
Maar uiteindelijk hebben we toch wel verdiend gewonnen.’’ Bakker, zelf ooit een begenadigd
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verdedigster, was niet alleen onder de indruk van het spel van Kristyna Mikulcova, maar zeker
ook van haar andere pupillen, Kim Vermaas en Marie Depuydt : ,,Kristyna speelde nu heel goed,
scherp en was mentaal goed bij de les. Vooral tegen Linda Creemers, die boven tafel erg sterk is
en het balletje goed kort kan leggen. Kim kwam tegen Creemers tekort, maar deed tegen
Bonnie Theunissen wat ze moest doen, met 3-0 winnen, al was het wel even schrikken toen ze
in de eerste game met 9-7 achter stond.’’ Depuydt bleef ditmaal met lege handen al gooide ze
wel haar hele ziel en zaligheid in de strijd. ,,Marie heeft zeker ook haar waarde bewezen. Ze
heeft dan weliswaar niets gewonnen, maar die games die ze vandaag pakte, telden toch
behoorlijk mee.’’
En zo staat Scylla opnieuw in de finale. In het voorjaar ging die eindstrijd echter compleet de
mist in omdat de Chinese kopvrouw Dai Jia tijdens de finale doodleuk in China bivakkeerde. Dit
seizoen heeft de Leidse equipe de beschikking over Mikulcova, die na een wat aarzelend begin
steeds meer haar draai in Leiden heeft gevonden. Vorige week bewees de linkshandige dat al
enigszins maar tijdens de return in Limburg was ze niet te stoppen. Met een grandioze
overwinning tegen international Creemers legde Mikulcova na de pauze (2-2) - na al een even
fantastische 3-1 triomf in de dubbel met Vermaas - de basis voor de fraaie zege. ,,Linda had een
enkelblessure en kon eigenlijk niet spelen’’, verzuchtte Heerlen-teammanager Rene Daniëls.
,,Dat is geen excuus hoor, want Scylla heeft verdiend gewonnen, zeker in de dubbel. We zijn
zeven keer landskampioen geweest en hebben drie Europacups gewonnen, dus ik slaap hier
niet slechter door. Ik wens de Leidse ploeg het allerbeste in de finale.’’
Het gaat te ver om alle credits aan Mikulcova te geven. Maar met de vorm van het 20-jarige uit
het Tjechische Brno afkomstige talent moet Scylla ook tegen Den Helder een goede sier kunnen
maken. Kim Vermaas: ,,Wij zijn denk ik wel de underdog, maar als we zoals tegen Heerlen voor
elk punt kunnen vechten, dan hebben we een kans. Kristyna heeft al een keer tegen de sterke
Zhang gewonnen en in vijven verloren van Gorgorita, dus er liggen kansen. Het dubbel wordt
pittig, maar we raken steeds beter op elkaar ingespeeld.’’ ,,We zijn zeker niet kansloos, maar
’alles moet goed vallen’, weet Bakker.
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SCYLLA WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoofdsponsor, sponsor van Dames 1:

Verder wordt SCYLLA o.a. gesponsord door:
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