Beste tafeltennisvrienden,
Hierbij de écht laatste nieuwsbrief van 2012.
Onze dames slaagden er in de finale van de play-offs van de najaarscompetitie
niet in het kampioenschap te veroveren. DOZY DEN HELDER / NOORDKOP, en dan
met name Ana Gogorita, bleek een maatje te groot. Lees de details in het
persbericht van Gerhard Kraij en in het artikel uit het Leidsch Dagblad.
De voorjaarscompetitie laat nog even op zich wachten: die gaat in het laatste
weekend van januari 2013 van start. Bang voor afkickverschijnselen in de
tussenliggende periode? Daartegen kan de redactie u een probaat medicijn
aanbieden: de Masters die in het weekend van 5 en 6 januari zullen plaatsvinden
in het fraaie onderkomen van SCYLLA! Laat u deze kans niet ontglippen en kom
naar de Voorschoterweg 6F in Leiden!
Rest ons, de redactie, u een veilige jaarwisseling en een in alle opzichten
voorspoedig 2013 toe te wensen. Dat het u en de uwen goed mag gaan!
De redactie
INHOUD
Voorbeschouwing PLANTEQ MASTERS 2012
Persbericht Tafeltennistop aanwezig bij Masters in Leiden
Persbericht DOZY DEN HELDER / NOORDKOP – SCYLLA (d)
SCYLLA in de pers ……
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Voorbeschouwing PLANTEQ MASTERS 2012
De eerste wedstrijden van de PLANTEQ MASTERS die in het weekend van 5 en 6 januari
aanstaande in het onderkomen van SCYLLA worden gespeeld, beginnen om zaterdag om 10.00
uur. Zondag starten de wedstrijden om 10.30 uur. De finales op zondag staan gepland voor
15.30 uur.
Het wedstrijdschema is als volgt.
Op zaterdag wordt begonnen met vier groepen van elk vier spelers. Na afloop van die eerste
ronde gaan de nummers één en twee uit elke groep over naar de tweede ronde waarvoor al
een achttal spelers is geplaatst. In die tweede ronde wordt weer in vier groepen van vier
spelers uitgemaakt wie er als eerste en tweede eindigen. Vervolgens spelen in een zogenoemde
kwalificatieronde de nummers één uit elke groep nog tegen een nummer twee uit een andere
groep. De winnaars van deze vier duels plaatsen zich voor de kwartfinales en binden zondag de
strijd aan met de vier al voor de kwartfinales geplaatsten. Vanaf deze fase wordt er gespeeld
volgens het knock out systeem.
Van SCYLLA-zijde wordt aan dit toernooi deelgenomen door Marie Depuydt, Gerard Bakker jr,
en Thomas Bénit. Zij zijn niet rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde of de kwartfinales en
zullen dus een eerste ronde dienen af te werken.
Marie is ingedeeld in groep C en speelt haar wedstrijden om 10.00 uur, 11.30 uur en 13.00 uur
tegen achtereenvolgens Nikki Eerland (SCYEDAM), Sanne de Hoop (FVT) en Melissa Bours
(ANYTIME FITNESS / WESTA). Op de kersverse nationale ranglijst – die van 1 november 2012 –
zijn deze dames terug te vinden op de posities 27, 34 en 22. Merkwaardig genoeg staat Marie
op deze ranglijst niet meer vermeld (op de voorlaatste ranglijst nam zij nog plek 44 in). Daar
gaan we maar eens opheldering bij de NTTB over vragen. Duidelijk is wel dat Marie ‘aan de bak’
moet om de tweede ronde te bereiken. Maar kansloos is de ‘verrassing van het afgelopen
najaar’ zeker niet. Succes Marie!
En dan de SCYLLA-heren. Gaan zij voor een verrassing zorgen?
Dan zal Thomas in groep B moeten afrekenen met Bas Hergelink (TT Zwolle), Koen
Hageraats (SMASH ’70 (H)) en Nermin Smajic (SCYEDAM) die respectievelijk de 51e, 16e en 22e
positie op de nationale ranglijst bezetten. Thomas zelf staat met een 19 e plek net in de
top-twintig. Gelet op de klasseringen van zijn groepsgenoten rekenen we er toch stiekem op
dat we Thomas ook in de tweede ronde nog aan het werk zullen zien. Hij speelt zijn wedstrijden
om 10.30 uur, 12.00 uur en 13.30 uur. Misschien is ‘de (op) tijd’ wel de grootste tegenstander
van Thomas .
Gerard Bakker jr. – 17e op de nationale ranglijst – ten slotte is ingedeeld in groep D. Daarin
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moet hij de degens kruisen met Merijn de Bruin (HILVERSUM), Laurens Tromer (FVT) en
Changyu Xu (AVANTI), die op de ranglijst op de plekken 26, 16 en 25 zijn terug te vinden. Stuk
voor stuk opponenten waarmee niet valt te spotten. Maar met zijn ervaring moeten ‘jr.’ toch
goede kansen worden toegedicht om de tweede ronde te bereiken. Misschien stimuleert hem
de historie van de Masters wel: ooit – de jaartallen begonnen toen nog met een ‘1’ –‘ wist ‘sr.’
beslag te leggen op de NTTB-beker. Gerard jr. komt zaterdag in ieder geval om 11.00 uur,
12.30 uur en 13.30 uur in actie.
Natuurlijk wensen wij ook beide heren alle succes toe!
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Persberichten
Tafeltennistop aanwezig bij Masters in Leiden
31 december 2012 10:20 door Gerhard Kray

Op zaterdag 5 en zondag 6 januari worden bij tafeltennisvereniging Scylla de PLANTEQ
MASTERS 2012 georganiseerd. Bij dit topsportevenement zal bijna de gehele Nederlandse en
eredivisietop aanwezig zijn, waaronder meervoudig Europees Kampioene Li Jiao, Nederlandse
Kampioen Barry Wijers, als ook titelverdedigers Linda Creemers en Boris de Vries.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA
In totaal zullen 29 dames en 34 heren aanstaand weekend strijden om winst van de Masters
2012, na de Nederlandse Kampioenschappen het belangrijkste individuele Nederlandse
tafeltennisevenement. Zaterdag zal vanaf 10.00u worden uitgemaakt wie op zondag in de
knock-outfase van het toernooi voor de titel mag strijden. De kwartfinales zullen zondag om
10.30u aanvangen; naar verwachting zullen de finales starten om 15.30u.
Ondanks de brede belangstelling onder de Nederlandse tafeltennistop om aan de Masters deel
te nemen, leek het er lang op dat het toernooi niet door kon gaan vanwege een gebrek aan
financiële middelen. Na de eerste berichten over het afblazen van de Masters heeft een groep
initiatiefnemers in samenwerking met de NTTB de handschoen opgepakt om dit unieke
sportevenement toch doorgang te kunnen laten vinden. Dankzij hoofdsponsor Planteq en vele
donaties was er alsnog voldoende financieel kader voor de organisatie van het toernooi.
Ook Topsport Leiden heeft een financiële bijdrage geleverd in de realisatie van dit mooie
topsportevenement. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de ambitie van de Gemeente
Leiden meer topsportevenementen in Leiden te organiseren en zo de Sleutelstad nog meer als
een echte topsportstad op de Nederlandse kaart te zetten.
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Scylla is verheugd met haar nieuwe accommodatie (Voorschoterweg 6F te Leiden) als gastheer
ruimte te mogen bieden aan dit prachtige tafeltennisevenement. Namens Scylla zullen Gerard
Bakker jr., Thomas Bénit en Marie Depuydt aan de Masters deelnemen en de Leidse eer
verdedigen.
Actuele informatie over de Masters 2012 vindt u op: www.nttb.nl/Topsport/masters-2012
Voor een routebeschrijving en informatie over Scylla verwijzen wij u naar: www.lttvscylla.nl

Tafeltennisdames Scylla tweede van Nederland
25 december 2012 17:54 door Gerhard Kray

De tafeltennisdames van Scylla zijn er in de finale om de najaarstitel niet in geslaagd voor een
verrassing te zorgen. Dozy Den Helder bleek een maatje te groot voor de Leidenaars.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA
Scylla begon de finale tegen de landskampioen van 2011 als underdog. Desalniettemin zag men
in Leiden een kleine kans om voor een verrassing te zorgen. Met name de Den Helderse
kopvrouw Ana Gogorita dacht daar echter heel anders over. Met een bijzonder sterk optreden
in haar wedstrijden tegen Kim Vermaas, Kristýna Mikulcová, en het dubbelspel, legde zij de
basis voor winst in de finale. Nadat de Roemeense haar ploeg op voorsprong had gezet door
winst op Vermaas in de openingspartij, bracht Mikulcová Scylla met een 3-0 zege op Zhang Yun
op gelijke hoogte. De wedstrijd tussen Marie Depuydt en Rianne van Duin ging tot 9-9 in de
derde game gelijk op. Van Duin wist deze game echter in haar voordeel te beslissen en trok
hierna de wedstrijd gedecideerd naar zich toe. Hoewel Vermaas en Mikulcová vervolgens goed
startten in het dubbelspel met winst in de eerste game, konden zij dit geen goed vervolg geven
in de rest van de partij, en ging Scylla met een 3-1 achterstand de rust in. Na de pauze was het
aan Mikulcová in het duel der kopvrouwen de laatste strohalm voor Scylla te grijpen. Zij kwam
tegen Gogorita elke game echter net tekort, waarmee het Leidse sprookje over was, en Den
Helder zich najaarskampioen mocht kronen. Coach Ellen Bakker was teleurgesteld, maar kon
berusten in de nederlaag: “Het is altijd jammer als je een finale verliest, maar het zat er
vandaag niet echt in. We wisten dat we op de toppen van onze kunnen moesten spelen om
vandaag te winnen. Als vandaag een paar puntjes anders vallen, dan wordt het misschien een
andere wedstrijd. Marie staat in de 3e game bij een 1-1 stand, op 9-9, en in het dubbel komen
de meiden op een 1-1 stand de 3e game terug tot 10-9. Win je nou een van die games, dan leg
je de druk wat meer bij hun neer. Dat gebeurde echter niet, en dat is uiteraard de verdienste
van Den Helder. Ze zijn dan ook de verdiende kampioen. Met name op Gogorita stond vandaag
geen maat. Maar wij kunnen terugkijken op een goed seizoen. Het behalen van de finale was
een knappe prestatie. Volgend jaar gaan we weer proberen de play-offs te halen, maar dat is
geen vanzelfsprekendheid.”
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SCYLLA in de pers ……
Afgetekende nederlaag Scylla in finale om landstitel tegen Den Helder
Nu nog niet, maar het komt wel
door hielke biemond

HILVERSUM - Voor de tweede keer in een jaar tijd heeft Scylla de finale om het
landskampioenschap afgetekend verloren. De Leidse tafeltennisvrouwen hebben zich goed
ontwikkeld, maar nog lang niet genoeg om Den Helder te verslaan (4-1).

De Tsjechische Kristyna Mikulcova en het Voorschotense supertalent Kim Vermaas in actie voor Scylla tijdens
het verloren dubbel. FOTO STUDIO KASTERMANS

Gebroederlijk zaten ze naast elkaar, als bijzonder aandachtige toeschouwers. Gerard Bakker en
Gerard Bakker, senior en junior. Een mooi beeld. ,,Het had erger gekund’’, sprak de oudste van
de twee. Na de blamerende 4-0 nederlaag tegen Heerlen eerder in het jaar, bood deze verloren
finale al meer perspectief. ,,Bij Scylla zitten ze niet stil’’, glimlachte het clubicoon. ,,Als je te
grote stappen maakt, scheurt je kruis.’’
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Dat de jonge speelsters Marie Depuydt en het Voorschotense toptalent Kim Vermaas zichzelf
blijven verbeteren, sterkt Scylla in de overtuiging dat het eens de beste zal zijn. ,,Ik denk dat het
kan, het gat met de andere ploegen is niet zo groot’’, sprak coach Ellen Bakker. ,,In deze
wedstrijd kwamen we niet zó veel tekort dat je denkt: het is onmogelijk.’’
Gerard Bakker vergeleek Vermaas (16) al eens met zijn voormalige pupil Bettine Vriesekoop.
Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat die profetie niet zal uitkomen. Grenzeloos
zijn de mogelijkheden en is ook haar bestaan. Twee weken geleden speelde ze nog op het
Jeugd WK in India, waar ze met het Nederlands team verrassend in de buurt kwam van een
medaille.
Overtuigend was haar optreden gistermiddag in Hilversum allerminst. Vermaas verloor haar
eerste partij afgetekend, met 3-0 van de sterke en geroutineerde Ana Gogorita. Ze oogde
onrustig en maakte veel fouten. ,,Misschien was het een beetje de vermoeidheid’’, sprak ze.
,,Hoe dan ook: zij was gewoon beter.’’
Het breekpunt in de finale was volgens coach Bakker de manier waarop Depuydt werd verrast
door de curve van een hoge bal, die tot haar verbazing precies goed viel voor opponent Rianne
van Duin. Zij won daardoor de derde game en ook de partij.
Alleen Kristyna Mikulcova liet aanvankelijk zien opgewassen te zijn tegen de veel hoger
ingeschaalde tegenstander. De Tsjechische kopvrouw van Scylla was soeverein tegen Yun
Zhang. In het dubbelspel kon Mikulcova het samen met Vermaas niet waarmaken tegen Zhang
en Gogorita: 3-1. Een nederlaag was toen al bijna onafwendbaar. ,,Het dubbel was echt
jammer’’, baalde Vermaas. ,,Om deze finale te winnen, moest alles meezitten. Dat was niet zo.’’
Daar waar de mannen van Pecos zich gelijktijdig aan de andere kant van de zaal nog konden
oprichten bij een ogenschijnlijk kansloze 3-1 achterstand, bleek Scylla niet over die mentale
veerkracht te beschikken. Of was het kwaliteitsverschil simpelweg te groot. ,,Na het verloren
dubbel was het over’’, zag coach Bakker.
Mikulcova verbleekte tegen Gogorita en werd in drie games afgeserveerd. Zonder zelfs maar
te juichen aanvaardde Den Helder de bijna vanzelfsprekende landstitel, terwijl de Scyllanen
ogenschijnlijk onaangedaan de nederlaag accepteerden. De verhoudingen zijn zo duidelijk, dat
ze nauwelijks emoties oproepen.
Daar komt verandering in, als het aan de ambitieuze Leidse club ligt. ,,Veel trainen’’, verklapt
Vermaas haar geheim. ,,Dat werpt zijn vruchten af.’’ Voorlopig maakt de nuchtere
Voorschotense zich geen illusies. ,,We waren al blij dat we de finale haalden. Daar hadden na
de verloren eerste halve finale tegen Heerlen niet meer op gerekend. Onze doelstelling was dit
seizoen bij de bovenste vier te komen. Die hebben we ruimschoots gehaald. Op zich mogen we
best tevreden zijn met een tweede plek.’’
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SCYLLA WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoofdsponsor, sponsor van Dames 1:

Verder wordt SCYLLA o.a. gesponsord door:

8

