Beste tafeltennisvrienden,
Hier is ‘ie dan: de eerste nieuwsbrief van 2013.
Met een voorbeschouwing van de twee eredivisiewedstrijden die voor komende zondag op het
programma staan en een door Paul Spies afgenomen interview met ons aller Kim. Zij werd deze
week zeventien: nog gefeliciteerd Kim!
Vervolgens een persbericht over De Bubblejungle, met ingang van dit jaar de sponsor van
Heren 1 en onder de kop ‘SCYLLA in de pers ……’ een verslag uit het Leidsch Dagblad over de
PLANTEQ MASTERS die in het weekeinde van 5 en 6 januari werden gespeeld.
Tot slot een overzicht van de wedstrijden die Dames 1 en Heren 1 in het kader van de reguliere
voorjaarscompetitie 2013 spelen.
Dan nog een belangrijke mededeling. Binnenkort vindt de verkiezing van o.a. de Leidse
sportploeg 2012 plaats. Vindt u dat onze dames voor die titel in aanmerking komen? Ga dan
naar http://www.surveymonkey.com/s/SXFJSGW en stem op het dames eredivisieteam van
Scylla als sportploeg van het jaar 2012!
De weersvooruitzichten voor aanstaande zondag nodigen niet bepaald uit voor een aangenaam
verblijf buiten. Daarnaast: geen zin om in een wak terecht te komen? Spoed u dan naar de
Voorschoterweg 6F. U bent daar veilig en, bovendien, van harte welkom!
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Voorbeschouwing
Krijgen de dames hun revanche? En: hoe verloopt het (her)optreden van de
heren in de eredivisie?
Aanstaande zondag spelen de dames en heren
van SCYLLA hun eerste (thuis) wedstrijd van de
reguliere voorjaarscompetitie 2013. Om 14.00
uur nemen de dames het aan de
Voorschoterweg 6F op tegen de
najaarskampioen van 2012, DOZY DEN HELDER
NOORDKOP. De wedstrijd staat onder leiding
van de heren (Piet) Van Egmond en (Peter) Van
Haaren. De SCYLLA-heren binden op hetzelfde
tijdstip de strijd aan met FVT/VISSER-VAN DER
HAM. De scheidsrechters van dienst bij deze
partij zijn (Jacek) Offierski en (Jan-Jaap) Troost.

Affiche: André Altenburg

De SCYLLA-dames – al weer enige tijd gesponsord door Aarding Thermal Acoustics
(www.aarding.com) – krijgen in hun eerste de beste wedstrijd van de voorjaarcompetitie 2013
meteen de kans om revanche te nemen voor de verloren finale van de play-offs van de
najaarscompetitie 2012. Of de dames van DOZY daaraan hun ‘medewerking’ zullen verlenen is
maar zeer de vraag. Ana Gogorita, de nummer zes van de meest recente nationale ranglijst, Yun
Zhang (11e), Rianne van Duin (19e) en Melanie Bierdrager (27e) zijn de uitgesproken favorieten
voor de voorjaarstitel en zullen er alles aan doen om met het behalen ervan meteen het
algehele kampioenschap binnen te slepen.
Voor Kristýna, voor het eerst op de nationale ranglijst genoteerd met een achtste positie, Kim
(12e) en Marie (40e) is het zaak een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten om zich zodoende
een goede uitgangspositie te verwerven voor de play-offs. Wanneer Kristýna de goede vorm die
ze aan het einde van de afgelopen competitie etaleerde, niet in Tsjechië heeft achtergelaten,
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mogen de toeschouwers komende zondag een aantal interessante partijen verwachten. En
reken maar dat Kim en Marie niet voor haar zullen willen onderdoen! Komen kijken dus!
De heren zullen hun terugkeer in de eredivisie ongetwijfeld luister willen bijzetten met een
klinkend resultaat. Dat zal echter niet zonder slag of stoot worden behaald want in FVT/VISSERVAN DER HAM treffen zij niet bepaald het zwakste team van de eredivisie. Afgelopen
weekeinde wisten de Rotterdammers SMASH’70 (H) op een 5-2 nederlaag te trakteren.
Kopman van het team is Barry Wijers, nog altijd de huidige Nederlands kampioen. Hij prijkt op
de vierde plaats van de nationale ranglijst. Hij wordt gesecondeerd door Laren Tromer (13 e),
Martin Katchanov (19e) en Patrick Oeij 22e). Laurens kan terugkijken op een sterk optreden op
de Planteq Masters 2012 eerder deze maand. Hij moest het pas in de halve finale afleggen
tegen de latere toernooiwinnaar Borna Kovac. Patrick wist afgelopen weekend in de eerste
competitieronde Jonah Kahn te verslaan. Kortom: de heren kunnen aan de bak. En wel met een
nieuwe kopman: Thoman Bénit. Hij staat op de 18e plek van de nationale ranglijst, nipt voor
Gerard Bakker jr (20e). De derde man van SCYLLA, Olivier Altenburg is inmiddels opgeklommen
naar positie 31. Wellicht kan het feit dat de SCYLLA-heren zich sinds begin van dit kalenderjaar
gesponsord weten door De Bubbeljungle (www.bubbeljungle.nl) hen tot de nodige dadendrang
inspireren.

Interview met Kim Vermaas
Dit keer een interview met Kim Vermaas die al lid van Scylla is vanaf haar achtste jaar namelijk
vanaf 1 september 2004. Zij werd via een scholenactie van de lagere school De Vos in
Voorschoten lid van Scylla tegelijkertijd met, onder anderen, Cas Altenburg en Robbert van Dijk.
Zij volgde 10 lessen en werd daarna lid van Scylla. Daarvoor had zij een aantal jaren aan
jazzballet gedaan, zou ze daarom zo goed bewegen achter de tafel? Haar eerste training bij
Scylla kreeg zij van Gerhard Kraij.
Naast tafeltennis vindt zij ook andere racketspelen leuk zoals tennis en badminton.
Na een aantal jeugdteams te hebben doorlopen kwam zij al op relatief jonge leeftijd in de
seniorencompetitie terecht. Op dit moment traint zij het meeste met Thomas Bénit, Gerard
Bakker jr., Marie Depuydt, Ids en Tiis van der Werf en uiteraard Kristýna Mikulcová die ook de
voorjaarscompetitie 2013 bij Scylla zal spelen. Met Kristýna kan zij op momenten trainen dat
anderen naar school gaan of naar hun werk moeten. Op de school waar Kim nu op zit, het
Da Vinci college, volgt zij de HAVO en krijgt zij medewerking om tijdens de normale schooluren
te trainen. Kim vindt het een enorme geruststelling om met internationale speelsters zoals
Dai Jia en Kristýna Mikulcová te kunnen trainen en spelen omdat dit in ieder geval een
verzekering is dat je niet degradeert en dus meer ontspannen achter de tafel staat.

3

Kim heeft op haar jonge leeftijd al aardig wat van de wereld gezien zoals New York, Dubai en
Curaçao. Op een of andere rare manier trekt China haar niet ondanks dat uit dit land de beste
tafeltennisspelers komen.
Onlangs was zij in India op het Jeugd WK tafeltennis. Naast Kim (WR 483) bestond het team uit
Britt Eerland (WR 195), Alice Barendregt (WR 491) en Rianne van Duin (WR 611). Kim won
tegen Wales van Angharad Phillips (WR 738) en Charlotte Carey (WR 422). Barendregt moest
met 3-1 haar meerdere erkennen in dezelfde Carey. Ook won Kim tegen groepshoofd
Wit-Rusland een wedstrijd van Baravok. Na een 2-1 achterstand vocht ze zich knap terug in de
wedstrijd en won in de vijfde game (11-8). Uiteindelijk werd een medaille in de weg gestaan
door de Verenigde Staten en zijn zij bij de beste twaalf teams geëindigd. In Hyderebad, één van
de grootste steden van India, verbleef Kim in een 4 sterren hotel op circa 10 minuten van de
sporthal waar het WK werd gehouden. Ondanks dat zij tijdens de korte busreis vanaf het hotel
naar de sporthal en vice versa slechts een korte indruk kreeg van het land is zij wel tot de
conclusie gekomen dat de bevolking er arm is en beseft zij dat we het goed hebben in
Nederland. Het WK heeft zij als indrukwekkend ervaren omdat zij voordien wel Europese
toernooien heeft meegemaakt en dito speelsters heeft gezien, maar nu ook de wereldtop heeft
zien spelen. Kim is tevreden over het WK omdat elke gewonnen wedstrijd punten oplevert en
zij in het afgelopen halfjaar, inclusief het WK, zeker 70 plaatsen op de ranglijst is gestegen. Bij
de Jeugd staat zij nu op plaats 34 van Europa en nummer 91 van de wereld.
Wanneer Kim niet sport brengt zij tijd door met één van haar beste vriendinnen, Marie
Depuydt, en regelmatig spreken zij af met een groep vrienden om naar de bioscoop te gaan of
andere leuke dingen te doen. Maar de meeste tijd brengt zij toch op school en op Scylla door.
Want waarom zou, na twee keer de finale van de Damescompetitie verloren te hebben, drie
keer niet scheepsrecht zijn? Wanneer je Kim vraagt of zij een favoriete speelster heeft dan is
die er niet maar door alle verhalen over Bettine Vriesekoop heeft zij een enorme waardering
voor haar gekregen ook al heeft zij haar nog nooit zien spelen en heeft zij haar nog nooit
ontmoet. Wellicht zal dit ooit nog plaatsvinden.
Rare vraag van de interviewer: Welke chocolade vind je het lekkerst? Dat is de witte variant.
Eens Scylla, altijd Scylla? Kim geeft aan dat zij voorlopig geen reden ziet om bij Scylla weg te
gaan.
Voor de komende competitie hoopt zij op veel toeschouwers want dit is zeker bevorderlijk voor
haar spel. Dus komt allen en moedig haar aan!
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Persberichten
Heren Scylla met nieuwe hoofdsponsor De Bubbeljungle terug in eredivisie

Aanstaande zondag maken de heren van Scylla na een half jaar afwezigheid hun rentree in de
eredivisie. Zij doen dat met de steun van een nieuwe hoofdsponsor: De Bubbeljungle.

PERSBERICHT LTTV SCYLLA

De Bubbeljungle is alom bekend als een indoor kinderspeelparadijs gevestigd in Leiderdorp,
met een grote verscheidenheid aan attracties. Zo kunnen de kinderen onder andere klimmen,
bouwen, trampoline springen en ‘zwemmen’ in een ballenbad. De Bubbeljungle biedt actieve
attracties aan, waarbij het bewegen van kinderen centraal staat. “Daar ligt een duidelijke link
met tafeltennis en natuurlijk sport in het algemeen”, aldus directeur/eigenaar van Bubbeljungle
Richard Klinkenberg. “De reden dat wij ervoor gekozen hebben om juist Scylla te sponsoren is
meerledig. Om te beginnen heb ik persoonlijk een link met Scylla omdat mijn zonen met veel
plezier bij Scylla tafeltennissen. Daarnaast is Scylla een ambitieuze vereniging, die voorop wil
lopen en vernieuwen. Dat is iets dat mij als ondernemer aanspreekt, en wij met Bubbeljungle
continu voorstaan. Binnenkort gaan we De Bubbeljungle dan ook vernieuwen en uitbreiden, om
het kinderspeelparadijs nog leuker en aantrekkelijker te maken. Voorts zal de sponsoring van
het eerste herenteam ook extra naamsbekendheid creëren en zullen de jonge bezoekers van
Bubbeljungle kunnen genieten van een aantal mooie tafeltennisdemonstraties.” Meer
informatie over Bubbeljungle vindt u op www.bubbeljungle.nl.
Zondag aanstaande, 27 januari, om 14.00 uur, treden de heren van Scylla bij hun
eredivisierentree aan tegen FVT uit Rotterdam. Op deze Scylla Super Sunday staat ook het
topduel tussen de dames van Scylla en Dozy Den Helder Noordkop op het programma – de
finalisten van afgelopen seizoen.
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SCYLLA in de pers ……
Toppers uit Nederlands tafeltennis bijeen in Leiden
DOOR GERBEN OOSTDAM

LEIDEN - Het beste wat het Nederlandse tafeltennis te bieden heeft, was afgelopen
weekeinde te gast in Leiden.

Ewout Oostwouder en Barry Wijers nemen het in de hal van Scylla tegen elkaar op. Foto Taco van der Eb

Scylla luisterde het eenjarig bestaan van de nieuwe sporthal De Vliet op met de organisatie van
de Nationale Masters. Voorzitter Wouter Lut hoopt dat het succesvolle verloop van de
tweedaagse de opmaat is naar een serie topevenementen in Leiden. ,,Wij hebben de mooiste
zaal van Nederland.”
Het was gisteren exact een jaar geleden dat de champagne bij Scylla ontkurkt werd. De komst
van de nieuwe hal, gekoppeld aan het 60-jarig jubileum van de club, was destijds reden voor
een spetterend feest. In het nieuwe onderkomen lacht het leven Scylla vooralsnog toe. Het
eerste vrouwenteam bereikte recentelijk voor de tweede maal op rij de finale om het
landskampioenschap. De terugkeer van de mannen in de eredivisie stemde eveneens tot
tevredenheid.
De naar wens verlopen organisatie van de Masters mocht als een nieuw hoogtepunt
beschouwd worden. Voorzitter Lut kon een brede glimlach niet onderdrukken. ,,De eerste
ervaringen zijn allemaal positief. De spelers zijn erg tevreden over de faciliteiten.” Als een
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verrassing kwam dat overigens niet voor Lut. ,,Wij hebben als enige een zaal met een houten
vloer en een toplaag daaroverheen. Daarnaast zijn we de enige zaal met zoveel licht.”
Met een gerust hart draagt Lut binnenkort de voorzittershamer over aan Jan Vermaas, de vader
van supertalent én speelster van het eerste elftal Kim (16). Onder Vermaas’ leiding moet de
crème de la crème van het Nederlandse tafeltennis stelselmatig naar Leiden gehaald worden.
Lut: ,,Wat dat betreft is de Gouden Spike (bekende atletiekwedstrijd, red.) een voorbeeld,
hoewel dat misschien niet helemaal realistisch is om mee te vergelijken. De bedoeling is dat de
neutrale sportliefhebber de weg naar onze sporthal gaat vinden.”
Het organiseren van de Masters over een langere periode is volgens Lut ondenkbaar, omdat de
Nederlandse bond het toernooi eerlijk wil verdelen onder verschillende verenigingen. De
scheidend voorzitter denkt eerder aan de finale van de eredivisie of aan interlands. ,,De
verwachting is toch wel dat Kim (Vermaas, red.) binnen een paar jaar in het Nederlands team
gaat spelen. Dat zou het nog een regionaal tintje geven.”
De Masters gelden in tafeltenniskringen na het NK als het belangrijkste toernooi van Nederland.
In tegenstelling tot de vaderlandse titelstrijd mogen ook buitenlandse eredivisiespelers
deelnemen. Zoals verwacht was er op de finaledag geen inbreng uit de regio Leiden meer. Dat
was logisch, omdat de Scylla-kopstukken die daartoe in staat geacht mochten worden – Kim
Vermaas (vakantie) en de Tsjechische Kristyna Mikulcova (studieverplichtingen) – niet van de
partij waren.
Teamgenoot Marie Depuydt hield de clubeer hoog, door verrassend de eerste groepsfase te
overleven. ,,Ik had dit niet verwacht, hoewel ik van al mijn tegenstanders wel al een keer
gewonnen had.” De tweede groep, waarin een ticket voor de kruisfinales verdiend kon worden,
was voor Depuydt te hoog gegrepen, getuige de drie nederlagen.
De mannelijke Scyllanen Gerard ‘Piet’ Bakker en Thomas Bénit strandden al in de eerste ronde.
Clubicoon Bakker lag er niet wakker van. ,,De mensen verwachten natuurlijk iets van mij, maar
ik ben niet meer de Gerard Bakker van twintig jaar geleden. Voor Thomas is het een ander
verhaal, die is jong en wil graag ver komen. Ik wil dat ook wel, maar ik kan het vanwege mijn
leeftijd allemaal wat makkelijker relativeren.”
Na de eerste speeldag was het deelnemersveld bij zowel de mannen als de vrouwen
gereduceerd tot acht. Verrassend genoeg was Boris de Vries, de winnaar van de laatste twee
edities, niet meer van de partij. Uiteindelijk kroonde de als eerste geplaatste Borna Kovac zich
tot kampioen. De Kroaat versloeg in de finale de verrassend sterke oud-Scyllaan Ewout
Oostwouder met 4-1.
Verrassend was de toernooiwinst van Li Jiao bij de vrouwen geenszins. Toch kende de van
oorsprong Chinese nog de nodige problemen. Een stunt leek in de maak toen Ana Gogorita in
de halve finale een 0-2 voorsprong nam. Uiteindelijk stelde Jiao met vier games op rij orde op
zaken, waarna ze in de finale ten koste van Britt Eerland (4-0) haar zesde Masters-titel in acht
jaar tijd veroverde.
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Voorjaarsprogramma reguliere voorjaarscompetitie 2013
Dames
10114
10105
10128
10123
10110
10101
10118

ZO
ZA
ZO
ZO
ZO
ZO
ZA

27 jan
02 feb
03 feb
10 feb
24 feb
24 mrt
06 apr

ZO
ZO
ZO
ZA
ZO
MA
ZA

27 jan
03 feb
10 feb
16 feb
24 mrt
01 apr
06 apr

14:00
15:00
14:00
14:00
14:00
14:00
18:00

Scylla 1
SKF 1
US 1
Scylla 1
Scylla 1
AnytimeFitness/Westa 1
Lybrae Cons. Heerlen 1

-

Dozy Den Helder/Noor 1
Scylla 1
Scylla 1
FVT/Visser vd Ham 1
Hotak '68 1
Scylla 1
Scylla 1

-

FVT/Visser vd Ham 1
Tafelten Zwolle 1
Scyedam 1
Scylla 1
Scylla 1
Scylla 1
Scylla 1

-

Heren
12303
12327
12322
12310
12308
12313
12319

14:00
14:00
14:00
16:00
14:00
14:00
18:00

Scylla 1
Scylla 1
Scylla 1
Smash '70 (H) 1
Wijzenbeekkled/Westa 1
Enjoy&Deploy Taverzo 1
Seat&Meet/DTK '70 1

-

SCYLLA WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoofdsponsor, sponsor van Dames 1:
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Hoofdsponsor, sponsor van Heren 1:

Verder wordt SCYLLA o.a. gesponsord door:
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