Beste tafeltennisvrienden,
Onder het motto ‘beter laat dan niet/nooit’ ontvangt u hierbij de nieuwsbrief.
De SCYLLA-dames spelen komend weekend tweemaal een uitwedstrijd: zaterdag
om 15.00 uur in Veenendaal tegen SKF, de dag erna om 14.00 uur in Amsterdam
tegen US. De heren nemen het zondag om 14.00 uur aan de Voorschoterweg 6F
op tegen TT ZWOLLE. Lees de voorbeschouwing.
In ‘SCYLLA in de pers ……’ een verslag van de wedstrijden van afgelopen zondag.
Aan het einde van de nieuwsbrief een overzicht van de wedstrijden die Dames 1
en Heren 1 in het kader van de reguliere voorjaarscompetitie 2013 hebben
gespeeld c.q. nog gaan spelen.
De redactie
INHOUD
Voorbeschouwing ‘SCYLLA-dames spelen twee uitwedstrijden. Gaan de heren zich
revancheren voor hun slechte competitiestart?’
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Voorbeschouwing
SCYLLA-dames spelen twee uitwedstrijden. Gaan de heren zich revancheren
voor hun slechte competitiestart?
Onze dames treden komend weekend tweemaal in het strijdperk. Zaterdag om
15.00 uur nemen zij het in Veenendaal aan de Wageningselaan, 1A (3903 LA) op
tegen SKF, zondag om 14.00 uur is in Amsterdam (Amstelcampushal,
2e Boerhaavelaan 10, 1091 AN) US de tegenstander. Heren 1 ontvangt zondag om
eveneens 14.00 uur TT ZWOLLE.
In SKF treffen onze dames een tegenstander van formaat. In de afgelopen
najaarscompetitie veroverde het team na een uiterst spannende slotronde
– HOTAK ’68 en ANYTIMEFITNESS / WESTA behaalden evenveel punten – de
vierde plek. In de halve finales van de play-offs werd er met tweemaal 4-3 nipt
van de latere najaarskampioen DOZY DEN HELDER / NOORDKOP verloren. De
ploeg uit Veenendaal wordt gevormd door Carla Nouwen, Brenda
Vonk-Huntelerslag, Tali Cohen en Renate Guitjens. Carla prijkt op de 9e plek van
de nationale ranglijst. Brenda, Tali en Renate zijn terug te vinden op de posities
16, 18 en 45. Reken maar dat zij alles op alles zullen zetten om zich tegen
Kristýna, Kim en Marie te revancheren voor de 4-3 nederlaag in het onderlinge
duel afgelopen september.
Een dag later spelen de SCYLLA-dames tegen promovendus US. Dit team werd
afgelopen najaar kampioen in poule A van de eerste divisie. Gelet op de posities
van hun tegenstanders – Esther Bos op de 42e plaats, Imke Martens op de 56e,
Merel Broers op de 63e en Moya Schutte (uhhh, waar kennen we die van? ) op
plek 71 – zijn Kristýna (8e), Kim (12e) en Marie (40e) het aan hun stand verplicht
met een ruime overwinning naar Leiden terug te keren.
Tja, en dan de heren. Hebben zij zich hersteld van hun dramatische start van de
voorjaarscompetitie? Aanstaande zondag mogen zij in het SCYLLA-onderkomen
het antwoord geven. Tegenstander van dienst is TT ZWOLLE. Dit team eindigde in
de najaarscompetitie op de zevende plek en was zodoende veroordeeld tot het
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spelen van een promotie-degradatieduel. Daarin wist het zich maar
ternauwernood het vege lijf te redden: PECOS 1 werd met 4-3 verslagen. ‘Dé man
van de wedstrijd’ was Bas Hergelink. Op een 3-3 stand zorgde hij er met een
overwinning op Maroun Nader voor dat TT ZWOLLE ook dit voorjaar in de
eredivisie acteert. Naast Bas – die op de PLANTEQ MASTERS afgelopen maand
overigens Thomas Bénit wist te verslaan – wordt het team van TT ZWOLLE
gevormd door Jelle Bosman (17e op de nationale ranglijst), Gerben Last (26e) en
Robert-Jan van der Heijden (30).
De SCYLLA-heren moesten in hun openingsduel Gerard Bakker jr. missen. Uit
betrouwbare () bron heeft de redactie vernomen dat hij er aanstaande zondag
weer bij al zijn. Een reden te meer om naar de Voorschoterweg 6F te komen en
met eigen ogen te aanschouwen tot welke prestaties de SCYLLA-heren in staat
zullen zijn.

Affiche: André Altenburg
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SCYLLA in de pers ……
VEEL TRAINEN ENIGE REDMIDDEL SCYLLA
Late oogopener
DOOR HIELKE BIEMOND

LEIDEN - Alleen heel veel trainen kan Scylla in de eredivisie houden. De pijnlijke
terugkeer op het hoogste niveau, een 1-6 nederlaag tegen FVT, diende als een
late oogopener. Volgens de wetten van het tafeltennis een volstrekt logische gang
van zaken. De kloof tussen de eerste divisie en de eredivisie is immens. Het
ontbreken van Gerard ’Piet’ Bakker maakte Scylla bij voorbaat kansloos. De 42jarige steunpilaar, bezig aan zijn laatste seizoen, kampt met een ontstoken oog.
Zijn vervanger Thijs Langeveld verloor volgens verwachting zijn twee partijen
afgetekend. ,,Al zit Gerard alleen maar langs de kant, dan scheelt het al’’, sprak
Thomas Bénit, de nieuwe kopman.

Concentratie bij Thomas Bénit, de nieuwe kopman van Scylla. Foto Hielco Kuipers

Gerommel binnen het Leidse team leidde vorig jaar tot een zeer verrassende
degradatie en het vertrek van topspeler Jonah Kahn. Hij werd in de zwakke eerste
divisie nauwelijks gemist.
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Hoe anders is dat bij de rentree op het hoogste niveau.
Scylla, dat liever geen spelers van buitenaf haalt, heeft met Olivier Altenburg en
Thomas Bénit twee begenadigde tafeltennissers in huis. In potentie misschien nog
wel beter dan de spelers van FVT. Het verschil: trainingsarbeid. ,,Piet is 42 jaar, hij
gaat niet meer vooruit’’, sprak Altenburg. ,,Voor Thomas en mij is er wél een
mogelijkheid om beter te worden en zelfs richting de titel te gaan. Vroeger
trainde ik drie uur per dag, toen heb ik in de halve finale om het
landskampioenschap gestaan.’’ Het liefst zou Bénit elke dag achter de tafel staan.
,,Maar dat haal ik gewoon niet’’, zei hij. ,,Vijf tot zes keer per week is voor mij echt
het maximale. Met mijn studie erbij, is dat al veel.’’
Altenburg wilde zijn opleiding niet als excuus aandragen voor zijn verminderde
fanatisme.
,,Waar een wil is, is een weg’’, sprak hij stellig. ,,Je kunt ook geneeskunde
studeren en vier uur per dag trainen. In deze wedstrijd zag je dat zij er meer uren
in gestopt hebben. Wij zouden dat in principe ook hebben moeten doen. Het is de
sleutel tot lijfsbehoud.’’
Na een stilte stelde hij zichzelf een vraag: ,,Waarom doen we dat eigenlijk niet?’’
Hij wees naar de tafel waaraan zich een 6-1 nederlaag had voltrokken. ,,Dit wil ik
niet meer meemaken. Vanaf nu ga ik er weer volle bak tegenaan. Al is dat
misschien te laat.’’
Minutenlang zaten de drie Scyllanen na de wedstrijd nog op hun stoel. Lege
blikken, het verliezen niet meer gewend. Een paar woorden, een voorzichtige
analyse, een flauwe glimlach.
Enige reden tot tevredenheid had alleen Bénit. Hij had de verder eenzijdige
wedstrijd nog geopend met een karaktervolle 3-2 overwinning op de onrustig
spelende Martin Khatchanov. Mooie rally’s waren zichtbaar. Bénit: ,,Gelukkig dat
ik die partij won, anders zou het helemaal treurig zijn geworden.’’
Van enige spanning was daarna geen sprake meer. De tegenvallende Altenburg
ging met 3-0 onderuit tegen Nederlands kampioen Barry Wijers. ,,Zeer
teleurstellend’’, noemde hij zijn eigen optreden. ,,Ik heb het laten liggen. De basis
waar ik op terug kan vallen als het niet loopt, was ver te zoeken.’’
Toen het onwennig spelende gelegenheidsduo Altenburg en Bénit in het dubbel
met 0-3 onderuit was gegaan tegen Wijers en Khatchanov, was de nederlaag
onafwendbaar. Al snel maakte de teleurstelling bij Scylla plaats voor realiteitszin.
,,Erin blijven wordt enorm moeilijk’’, zei Bénit. Punten kunnen dit seizoen in
principe alleen gepakt worden tegen directe concurrenten in de strijd om
lijfsbehoud.
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Die missie begint volgende week tegen Zwolle. Altenburg: ,,Dan kunnen we de
punten terugwinnen die we nu verloren hebben.’’
Bemoedigend begin Scylla (v)
TAFELTENNIS - De vrouwen van Scylla zijn het nieuwe eredivisieseizoen begonnen
met een 4-3 thuisnederlaag tegen kampioen Den Helder.
,,Niet verkeerd’’, vond coach Ellen Bakker. Een maand geleden stonden beide
teams tegenover elkaar in de finale van de najaarscompetitie. Toen was het
verschil groter: 4-1. Daarbij dient te worden opgemerkt dat de Chinese Yun Zhang
er bij Den Helder gistermiddag niet bij was.
Voor Bakker was de nederlaag een bevestiging dat Scylla dit seizoen nog niet voor
het allerhoogste kan gaan. Aan Leidse kant had Marie Depuydt een slechte dag.
Zij speelde onrustig en verloor haar beide partijen afgetekend. Breekpunt in de
wedstrijd was de confrontatie tussen Kristyna Mikulcova en Ana Gogorita, bij een
2-2 stand. De 3-2 nederlaag van Mikulcova leidde de eervolle ondergang van
Scylla in.
De tafeltennissers van Avanti hebben zich tijdens de openingswedstrijd in de
eerste divisie tegen Tempo Team ’kranig’ verweerd. De uit de eredivisie
gekelderde Rijnwoudse ploeg bleef tegen de versterkte Amsterdamse
promovendus na een 4-1 voorsprong evenwel steken op een gelijkspel: 5-5.
,,Jammer dat we niet een puntje meer hebben gepakt’’, keek Avanti kopman
Steffen Greup terug. De Voorschotenaar, die met Changyu Xu moeizaam de
dubbel binnensleepte, doelde op zijn partij tegen Ilias Faray die hij, na een 8-4
voorsprong in de vijfde game, niet kon verzilveren.
Pecos is in groep B de grootste kanshebber voor de titel. De Oegstgeestenaren
hadden in het zwakke Renata een lekkere tegenstander om zich voor een mooi
seizoen op te warmen. De Eindhovense gastheer werd met 1-9 verslagen. De
Brabanders promoveerden vorig seizoen met wat fortuin, maar weten als geen
ander dat ze degradatiekandidaat nummer één zijn. Toch dwongen Stefan Heijnis
en Theo Boon de frivole Pecos kopman Tan Anran tot een vijfde game. René
Waterreus en Tony Nader kenden geen enkele moeite met hun opponenten.
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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

3-4
-

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

1-6
-

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

Hoofdsponsor, sponsor van Heren 1:

Verder wordt SCYLLA o.a. gesponsord door:
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