Beste tafeltennisvrienden,
Voor komende zondag staan in de SCYLLA-hal twee wedstrijden op het
programma. De dames nemen het om 14.00 uur aan de Voorschoterweg 6F op
tegen FVT/VISSER-VAN DER HAM uit Rotterdam. Op hetzelfde tijdstip treden de
heren aan tegen het Schiedamse SCYEDAM, de verliezend finalist van de play-offs
van de afgelopen najaarscompetitie.
Hebt u dit weekend geen verplichtingen oostelijk van Utrecht of ten zuiden van
de grote rivieren? Kom dan zondag kijken!
De redactie
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Voorbeschouwing
Dames ontvangen FVT/VISSER-VAN DER HAM, heren treden aan tegen
vice-najaarskampioen SCYEDAM

Affiche: André Altenburg

Aanstaande zondag spelen de dames hun vierde wedstrijd van de reguliere
voorjaarscompetitie. Tegenstander is FVT/VISSER-VAN DER HAM, dat dan pas aan
de tweede wedstrijd begint. Het duel aan de Voorschoterweg 6F, dat om 14.00
uur aanvangt, staat onder leiding van de heren (Cor) Smalheer en (Ceryl)
Benjamins.
Eveneens om 14.00 uur nemen de heren het op tegen SCYEDAM. Hier zijn de
arbiters de dames (Leny) Smalheer-Vroegindeweij en (Ina) Wiekart-Jager.
FVT/VISSER-VAN DER HAM kan, althans op papier, bogen op een brede selectie:
die telt maar liefst zeven dames. In de praktijk wordt tot nu toe op een aantal
speelsters echter geen beroep gedaan. Wélke speelsters er zondag achter de tafel
zullen verschijnen blijft dus nog even in het ongewisse maar aangenomen mag
worden dat daartoe minstens twee van de vier ‘FVT-youngsters’ Jasminka Oeij, de
zusjes Jacintha en Sanne de Hoop en Demelsa Basie zullen behoren. Zij staan op
de huidige nationale ranglijst van de dames op de posities 24, 25, 32 en 33. Maar
wellicht komt ook de nieuwste aanwinst, de van AMSTERDAM ’78 overgekomen
Vanja Santic (36e), in actie. Die speelde in het eerste competitieduel tegen
HOTAK ’68 al mee en won daar meteen haar beide enkelpartijen.
In de afgelopen najaarscompetitie eindigden de dames uit Rotterdam op een
zevende plek. De ambities voor dit voorjaar zullen ongetwijfeld op een hoger
niveau liggen. De (4-3) overwinning op HOTAK ’68 was daarvan al een uiting. En
reken er maar op dat zij die goede seizoenstart een succesvol vervolg willen
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geven tegen de SCYLLA-dames. Kristýna, Kim en Marie zijn dus gewaarschuwd!
Onze heren krijgen in SCYEDAM de vice-najaarskampioen op bezoek. Een
bijzonder sterk team dat twee spelers uit de top 10 van de nationale ranglijst in
de gelederen heeft: Michel de Boer, de hoogst genoteerde Nederlander, staat op
plek 3, zijn teamgenoot Rajko Gommers bezet de 9e positie. En ook Nermin Smajic
kan zich qua ranglijstpositie (23e) meten met de mannen van SCYLLA. Thomas
(18e) en Gerard jr. (20e) staan immers niet zo ver boven hem en Olivier (31e) moet
Smajic zelfs vóór zich dulden.
Na de desastreuze start tegen FVT/VISSER-VAN DER HAM heeft SCYLLA zich
enigszins hersteld door TT ZWOLLE te verslaan. De tegenstanders van aanstaande
zondag zijn echter van een ander kaliber dan de Zwollenaren. Thomas, Gerard jr.
en Olivier zullen dan ook op de toppen van hun kunnen moeten spelen om een
aanvaardbaar resultaat te behalen. Wilt u daarvan getuige zijn? Kom dan naar de
Voorschoterweg 6F!
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Persberichten
Heren Scylla verslaan Zwolle in degradatieduel
04 februari 2013 22:02 door Gerhard Kray

Voor de tafeltennisheren van Scylla is dit seizoen handhaving in de eredivisie de doelstelling.
Na de 6-1 zeperd vorige week tegen FVT hadden de Leidenaars iets recht te zetten tegen
mededegradatiekandidaat Tafeltennis Zwolle.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA

In tegenstelling tot de eerste wedstrijd dit seizoen, kon Scylla weer beschikken
over routinier Gerard Bakker jr. die voldoende hersteld was van een
oogontsteking. Bakker bewees ook deze wedstrijd weer zijn waarde voor het
team door met 3-1 Bas Hergelink te verslaan. De Zwolse kopman Jelle Bosman
bleek echter een maatje te groot. Ook de Leidse kopman Thomas Bénit moest zijn
meerdere erkennen in de degelijk spelende Bosman. Wel was de 20-jarige
student succesvol in zijn partij tegen Robert-Jan van der Heijden, die hij met 3-1
versloeg. Grote man aan Leidse zijde was ditmaal Olivier Altenburg. Altenburg, die
vorige week nog wat onwennig oogde bij zijn terugkeer op het hoogste niveau,
speelde een prima wedstrijd en wist zowel met 3-1 Van der Heijden als Hergelink
te verschalken. Een uitstekende prestatie, zo beaamt Gerard Bakker jr. “Olivier
heeft vandaag inderdaad een puike partij gespeeld. Niet alleen omdat hij er
vandaag twee won, maar ook de manier waarop. Hij speelde tactisch goed en
dominant. Ik ben verder erg blij met de vier punten die we vandaag gepakt
hebben. Zeker gezien het scoreverloop, we kwamen 3-2 achter, en omdat
Bosman vandaag te goed speelde om het hem echt moeilijk te maken. Meer zat
er eigenlijk dan ook niet in vandaag. We zullen het hele seizoen puntjes moeten
sprokkelen om in de eredivisie te blijven. Deze 4-3 wist op een
mededegradatiekandidaat is dan ook heel erg welkom.”
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Ruime overwinningen voor dames Scylla
04 februari 2013 22:07 door Gerhard Kray

Na het 4-3 verlies in de openingswedstrijd tegen titelkandidaat Den Helder, stond voor de
dames van Scylla een dubbel weekend op het programma. Op voorhand een weekend met
twee gezichten. Zaterdag wachtte mede play-off kandidaat SKF, terwijl zondag de wedstrijd
tegen degradatiekandidaat US op het programma stond.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA

De Leidse dames kenden in Veenendaal een zeer goede start met een 3-0 zege
van Kim Vermaas op de kopvrouw van SKF Carla Nouwen, die achteraf niet geheel
fit bleek te zijn. De volgende partij verslikte Kristýna Mikulcová zich na een 2-0
voorsprong in games bijna in Brenda Vonk, maar wist nog net op tijd in de vijfde
game het tij te keren en de partij met 13-11 naar zich toe te trekken. Marie
Depuydt speelde vervolgens een weergaloze wedstrijd tegen Tali Cohen, die zij
verrassend met 3-1 naar zich toe wist te trekken. Omdat ook het dubbelspel na
vijf games in het voordeel van de Leidenaars werd beslist, stond bij rust een 0-4
tussenstand op het scorebord. Vanwege opgave van Nouwen kreeg Scylla het
vijfde punt in de schoot geworpen. Kim Vermaas scoorde hierna de 0-6 door Tali
Cohen te verschalken. In de slotpartij bleek Depuydt niet in staat opnieuw te
stunten, en moest met 3-0 haar meerdere erkennen in Vonk, die zo verdiend de
eer van de thuisploeg redde. Coach Ellen Bakker was uiteraard erg tevreden met
de 6-1 zege. “Absoluut. Hiervoor had ik van tevoren getekend. We hebben
vandaag maximaal gescoord. De vijfsetters die we speelden, werden allemaal in
ons voordeel beslist, en we scoren met de zege van Marie op Cohen eigenlijk een
bonuspunt. Ik denk dat dit een van haar beste wedstrijden is die ik gezien heb;
een mooie overwinning.”
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Lang om te genieten van de ruime zege hadden de Sleutelstadbewoners niet,
want reeds de volgende dag wachtte de uitwedstrijd bij
studententafeltennisvereniging US. US kan op zondagen niet beschikken over hun
gebruikelijke onderkomen, waardoor uitgeweken diende te worden naar een
sportzaaltje in een sportcomplex van de universiteit. Het lukte de thuisclub
wonderwel sfeer te creëren in de kille sporthal. Ten spijt de vele en continue
aanmoedigingen van het massaal uitgerukte Amsterdamse thuispubliek, was
sprake van een eenzijdige wedstrijd. Kristýna Mikulcová en Kim Vermaas waren
duidelijk een maatje te groot voor de Amsterdamse dames. In hun enkelpartijen
gunden zij hun tegenstanders (Mikulcová: Esther Bos en Imke Martens, Vermaas:
Bos en Moya Schutte) geen game. Ook het dubbelspel trokken de Leidenaars
gedecideerd met 3-0 naar zich toe. Marie Depuydt kende een moeilijkere middag.
In haar eerste partij van de dag wachtte haar goede vriendin Schutte, die haar
tafeltennisopleiding bij Scylla genoten heeft. Schutte wist precies welke tactiek
nodig was om haar verdedigende oud-teamgenote te verslaan en deed dat in vier
games. Hiermee schreef zij historie door het eerste eredivisiepunt voor US in de
geschiedenis van de club te scoren. Wel wist Depuydt haar tweede partij van de
dag tegen Martens winnend af te sluiten. “Al met al een prima weekend”, blikt
Ellen Bakker terug. “Met deze twee ruime zeges doen we goede zaken in de strijd
om de play-off plaatsen.”
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SCYLLA in de pers ……
Vrouwen Scylla: door monsterzeges play-offs al in vizier
DOOR RON HOOGENDAM

TAFELTENNIS - Scylla is geen hoogvlieger in de eredivisie, maar de ploeg herstelde zich wel
enigszins van de hatelijke nederlaag (1-6) tegen FVT. De Leidse tafeltennisformatie trok
gistermiddag in het gelijk opgaande duel tegen degradatiekandidaat Zwolle nipt aan het
langste eind: 4-3.

Beide ploegen verschenen aan de Vliet enigszins gehandicapt achter de tafel. Bij
Scylla speelde de half fitte Gerard Bakker (nog herstellende van een
oogontsteking) en bij de bezoekers moest Jelle Bosman zijn partijen afwerken met
een nog niet volledig herstelde liesblessure.
Toch was de kleine Bosman de grote man aan Overijsselse kant. In de tweede
partij zadelde hij Bakker in vier games op met verlies en na de pauze (2-2) bracht
de tactisch sterke linkspoot de verkrampt spelende Thomas Bénit in verlegenheid.
In het dubbel maakte hij met Robert-Jan van der Heijden nipt het verschil.
Scylla begon goed met Bénit (simpel langs Van der Heijden), maar had uiteindelijk
Olivier Altenburg nodig om de winst binnen te slepen. Het jonge talent overklaste
eerst Bas Hergelink en drukte daarna, eveneens in vier games, met zijn
snoeiharde backhand Van der Heijden naar achteren. Bakker perste er tegen
Hergelink een mooi slotoffensief uit: 4-3.
Altenburg kon weer blij en opgelucht ademhalen: ,,We hebben van de week op
een andere manier getraind. In de eredivisie zijn er veel meer rally’s, die je
tactisch moet spelen. Ik heb zelf drie jaar geen eredivisie gespeeld, dus het was
wennen. Ook met Piet (Gerard Bakker, red.) in het dubbel, waarbij ik trouwens
geen moment het gevoel had dat we die zouden verliezen. Ik hoop dat we deze
lijn doortrekken.’’
De vrouwen van Scylla beleefden een uitstekend weekeinde. Zaterdag werd SKF
in Veenendaal ietwat geflatteerd met 6-1 opgerold en gistermiddag kende de
Leidse trots geen enkel mededogen met het gepromoveerde US. Door deze twee
reuzenscores heeft Scylla de play offs al in het vizier.
Zaterdag waren Kim Vermaas en Kristýna Mikulcová ongenaakbaar. Marie
Depuydt liet, knap spelend, een steekje vallen tegen routinier Brenda Vonk.
Gisteren in Amsterdam tegen US moest Depuydt ook een puntje inleveren en wel
tegen haar oud-teamgenote Moya Schutte. Verder liepen de Leidsen eenvoudig
uit naar 1-6.
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In de eerste divisie sleepte Avanti tegen Pecos 2 een 8-2 zege uit het vuur. Voor
Xu Changyu en Steffen Greup was dit eenzijdige treffen snel klaar. Enige
tegenstand in het enkelspel ondervonden zij van de Oegstgeestse verdediger
Ronald Rijsdorp. De voormalige topspeler van Avanti verraste wel Vincent Blom in
vijven en was met Youri Soons net iets slimmer in het dubbel.
Pecos 1, koploper in groep B, boekte in De Voscuyl een wat geflatteerde 9-1 zege
op de sterke nummer twee van vorig seizoen Van Herwaarden. Tan Anran en
Maroun Nader, dit seizoen eigenlijk spelend in het tweede team, noteerden een
keurige drie achter hun naam. De minder ervaren Tony Nader schitterde met
twee zeges. Tegen de ’lastige’ Jef van Doorn beet hij in het stof. ,,Een geweldige
uitslag’’, glunderde coach Herman van den Broek. ,,Het is leuk om te zien hoe de
jongens na de service de eerste en tweede bal op tafel leggen om er dan
vervolgens iets leuks mee te doen. Ik hoop dat we dit goede niveau vast kunnen
houden.’’
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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

3-4
1-6
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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-

1-6
4-3
-

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

Hoofdsponsor, sponsor van Heren 1:

Verder wordt SCYLLA o.a. gesponsord door:

9

