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Roemloos afscheid van Tony Gallo
DOOR JORIS ZANDBERGEN
Z W O L L E - Tony Gallo speelde
gisteren zijn laatste wedstrijd
voor Zorg en Zekerheid Leiden. In
Zwolle had de Amerikaan slechts
een bescheiden bijdrage aan de
zege van de Leidenaars (72-78).

De Amerikaanse guard bleek
geen versterking voor het team
van Toon van Helfteren en wordt
vervangen door Antoine Young.
In Zwolle speelde Gallo slechts
6:31 minuten mee, en hij scoorde
twee punten. Het was duidelijk
dat zijn dagen als speler van ZZ
geteld waren. In de tweede helft
deed Van Helfteren helemaal
geen beroep op de spelverdeler.
Gallo zat er beteuterd bij na afloop van het duel waarin ZZ beter voor de dag kwam dan in de

voorgaande wedstrijden. ,,Ik ben
blij dat we gewonnen hebben’’,
zei hij sportief. ,,Dat ik wegmoet,
hoort bij profsport. Maar ik ben
er wel treurig om.’’
Gallo gaat vandaag terug naar
Amerika, waar hij zichzelf in
vorm gaat houden in afwachting
van een aanbieding van een andere club. ,,Leiden was geweldig’’,
zei Gallo. ,,De stad, de fans, de
sfeer en een goed team. Ik had
geen beter team kunnen vinden
om mijn profcarrière te starten.’’
Worthy de Jong, uitgeschakeld
met een enkelblessure, had het er
moeilijk mee. ,,We zijn met Tony
aan het seizoen begonnen en het
is nu al ver in het jaar. Het is rot
hoe het gegaan is, maar ik ga er
vanuit dat de coach een goede
keuze heeft gemaakt. Het gaat bij
ons niet alleen om basketbal, we

zijn ook vrienden van elkaar. De
onderlinge banden met de spelers zijn sterk, dat is ook een grote reden dat we zo succesvol zijn.
Maar iedereen begrijpt dat we
verder moeten.’’
Van Helfteren begreep de sentimenten in zijn groep. ,,Ik ben
ook een mens. Ik ben docent en ik
werk al heel lang met spelers. Natuurlijk is het moeiljk om afscheid te nemen. Als een leerling
het niet redt op school, zoeken
we een andere school voor hem
waar hij beter tot zijn recht komt.
Maar dit is topsport. Tony voldeed niet en dan moet ik een keuze maken. We hebben in december al aangegeven dat we Tony
wilden vervangen. Toen zat dat
nog te moeilijk, financieel. Dus
hebben we moeten wachten tot
nu. Dat maakt het niet makkelij-

ker’’, aldus de coach. ,,De jongens
moeten ook beseffen en leren dat
er aan het einde van het seizoen
gescoord moet worden. Tony is
een aardige jongen, maar daar
win je niet altijd de strijd mee.’’
Van Helfteren hoopt dat met
Young er nog een speler bijkomt
die leiding geeft in het veld. ,,Vocaal of aan de bal. Nu zijn we wat
dat betreft teveel afhankelijk van
Arvin Slagter.’’ De aanvoerder
werd vorige week node gemist
toen ZZ onderuit ging in Amsterdam. Gisteren liet hij zien waarom. In slechts 25 minuten liet hij
acht assists noteren, en dat gaf de
Leidse aanval wat vaart. Ross
Bekkering was vooral een dankbare ontvanger van de passes van
Slagter, en samen met Sean Cunningham en een met scherp
schietende Mike Schachtner trok

de Nederlandse Canadees de zege
over de streep. ZZ legde de basis
voor de winst op het altijd taaie
Zwolle in het eerste kwart, toe de
thuisclub op 10 punten werd gehouden en ZZ er zelf twee keer
zoveel maakte.
Voor Schachtner was het een
mooie gelegenheid om te laten
zien dat ZZ over hem in ieder geval niet hoeft te twijfelen. ,,Het
werd tijd dat hij wat meer liet
zien’’, vond Van Helfteren. ,,Maar
goed, hij is er lang uit geweest
met een blessure. Nu komt hij in
zijn ritme en mogen we weer
meer van hem verwachten.’’
Landstede Zwolle – ZZ Leiden 72-78
(10-20, 21-13, 16-26, 25-19).
Scores ZZ Leiden: Schachtner 25, Bekkering 18,
Cunningham 18, Slagter 6, Hilliman 5, Kherrazi
4, Gallo 2.

TJERK KRAMER GEEFT AZC WEER HOOP

Routinier stuurt jonkies
DOOR WIM SIERA
WAT E R P O L O - AZC kaapte zaterdag net de overwinning weg
voor de neus van MNC Dordrecht dat in de slotfase nog
sterk aandrong en bijna nog
op gelijke hoogte kwam.

,,Het had niet veel langer moeten
duren” , was de opgeluchte reactie van de Alphense aanvoerder
Joachim de Ruijsscher. De Alphenaren bleven net aan de goede
kant van de score (13-12).
Door de overwinning heeft AZC,
toch enigszins verrassend, uitzicht gekregen op een plaats in
de nacompetitie. De achterstand
op de nummer acht van de ranglijst AZ&PC bedraagt nog maar
een enkel punt (13 om 12).
De opmars van AZC kan voor een
groot deel op het conto worden
geschreven van Tjerk Kramer, die
in de spannende ontmoeting met
de Dordtenaren niet was af te
stoppen. De Leidenaar, die onlangs bekend maakte met het Nederlands team te stoppen, schoot
uit de meest onmogelijke hoeken
raak. Met zes treffers was hij de
topscorer van de avond.
Telkens als de gastploeg dacht
dat er iets te halen viel in Alphen
was er altijd wel de lange aanvaller die het verschil op twee doelpunten bracht. ,,Het zegt niks
over de dag van morgen, maar we
beginnen wel steeds op elkaar beter ingespeeld te raken’’, gaf Kramer zijn ploeggenoten een compliment. Ook de inbreng van Joey

AZC’er Tjerk Kramer houdt de bal boven water, terwijl hij wordt aangevallen. Foto Taco van der Eb

Schellingerhout viel zaterdag
niet te onderschatten. De jeugdinternational begint zijn oude
vorm weer te benaderen en met

het uitschakelen van de Servische
schutter van Dordrecht had hij
een belangrijk aandeel in de
zwaarbevochten zege. In de laat-

ste minuten zetten de bezoekers
alles op alles en hing de gelijkmaker in de lucht. Dat bleef de jonge
AZC-ploeg bespaard.

De Zijl liet in de strijd om de vijfde plaats een steek vallen. De
hoofdklasser uit Leiden kwam in
Wormerveer tegen De Ham niet
verder dan een 6-6 gelijkspel.
,,Die gasten zijn zo slecht nog
niet’’, oordeelde trainer Jacob
Spijker. ,,Toch hadden we moeten winnen.’’ De bezoekers kregen aanvankelijk een stevig spelend De Ham tegenover zich.
De Leidse aanvallers hadden veel
moeite de defensie van de promovendus te omzeilen en keken ook
nog eens snel tegen een 3-1 achterstand aan. Klasse verloochent
zich echter niet en met de prima
spelende Bart Turk in een hoofdrol (drie treffers) draaide De Zijl
in de derde periode de rollen om
en kon met een 3-5 voorsprong
voorzichtig aan de zesde overwinning van het seizoen worden
gedacht. Zover kwam het niet in
het knusse bad. De Zijl verviel in
zijn oude fout door steevast op de
handen van de Ham te schieten of
anders naast het doel te mikken.
,,Met een schotpercentage van
twintig ga je niet winnen’’, zei
Spijker.
Michael Bach zette zijn ploeg
twee minuten voor tijd uit een
prima aanval nog wel op een 5-6
voorsprong maar de thuisploeg
krabbelde met enig geluk toch
weer op. Uit een rommelige situatie voor het doel van De Zijl
doelman Bram Kuppens kwam
De Ham toch nog naast De Zijl
(6-6). Tom Nederend en Omar
Quachach maakten het halve dozijn treffers vol.

Scylla onderuit tegen Scyedam, vrouwen winnen van FvT
DOOR RON HOOGENDAM

- Scylla heeft tijdens
de derde speelronde een puntje
kunnen sprokkelen in het even
moeizame als attractieve duel
tegen Scyedam.

TA F E LT E N N I S

De verliezend finalist van vorig
seizoen kaapte bij de Leidse degradatiekandidaat een 6-1 zege
weg. ,,Jammer want we hadden
wel een puntje meer kunnen pakken’’, verzuchtte de vermoeide
Gerard Bakker. De voormalige
Leidse kopman zweette zich een
ongeluk nadat hij in de laatste

partij zijn hele ziel en zaligheid
in het spel legde om Nermin
Smajic te kloppen.
De 42-jarige clubicoon had daarvoor vijf games nodig om de aardig spelende Kroaat te verschalken. Voor Thomas Bénit was het
verloren middag. Niet omdat hij
slecht speelde, maar meer daar er
voor hem voldoende kansen lagen om resultaat te boeken. Zo
was hij in game vier tegen de talentvolle Rayko Gommers dichtbij een vijfde game, maar de
scherpte ontbrak in eigenlijk alle
games, zag ook maatje Bakker.
Tegen ex-Nederlands kampioen

Michel de Boer speelde hij bij vlagen weergaloos, maar de overwinning was hem niet gegund.
De Boer poetste in de beslissende
game een matchpoints weg en
trok de partij met 13-11 over de
streep. ,,Hij speelde een paar
mooie ballen’’, keek de Boer opgelucht terug. Voor Olivier Altenburg was het ook al kwaad
kersen eten. Tegen Smajic verloor hij met 11-9 in de vijfde game
en tegen Gommers kreeg de HALO student een lesje in effectiviteit. ,,Ja het is even balen, maar
we moeten toch verder’’, relativeerde Benit.

Voor de vrouwen van Scylla was
het op de tafel ernaast een leuker
verhaal. Tijdens de Super Sunday
wonnen zij met liefst 5-2 van
play-off kandidaat FvT. De Leidse ploeg zit na vier ronden met
een tweede plaats stevig in het
zadel voor de play-offs. Voor Kristyna Mikulcova, bezig aan haar
laatste seizoen voor Scylla, en
Kim Vermaas was de strijd niet al
te lastig, beiden wonnen op degelijke wijze al hun potjes. Toch
hield Vermaas niet zo’n goed gevoel over aan haar laatste optreden tegen de jonge Sanne de
Hoop (16). ,,Ik speelde niet goed.’’

Met enigszins verkampte slagen
trok ze uiteindelijk de partij in de
vierde game naar zich toe. Tegen
de sterke Jie Ting had het Leidse
duo ook al geen problemen, maar
dat had meer te maken met het
feit dat het batje van de Chinese
(ex-Heerlen) werd afgekeurd. De
enige steekjes liet Marie Depuydt
vallen. Tegen de jonge zusjes
Sanne (2-3) en Jacyntha (1-3) De
Hoop moest zij zich gewonnen
geven. Zuchtend zocht Depuydt
naar een verklaring. ,,Het loopt
niet zoals ik het graag wil, maar
ik train er hard voor om meer
partijen te gaan winnen.’’

