Beste tafeltennisvrienden,
Aanstaande zondag komen alleen de dames in de SCYLLA-hal in actie. Om 14.00
uur wordt aan de Voorschoterweg 6F de strijd aangebonden met HOTAK ’68. Het
duel wordt geleid door de heren (Tom) Polak en (Wido) Engelen. Het team uit het
Brabantse Hoogerheide leed in de najaarscompetitie in eigen huis tegen onze
dames een zware (0-7) nederlaag. Vooral door dát verlies liep HOTAK ’68 de
play-offs mis. Ga er maar vanuit dat zij op revanche belust zijn. Maar of de
SCYLLA-dames daaraan zullen ‘meewerken’ valt nog maar te bezien. U kunt daar
zondag getuige van zijn. Komen kijken dus!
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Voorbeschouwing
Gunnen SCYLLA-dames HOTAK ’68 revanche?

Affiche: André Altenburg

Aanstaande zondag spelen de SCYLLA-dames al weer hun vijfde wedstrijd van de
reguliere voorjaarscompetitie. Zij nemen het dan op tegen HOTAK ’68 uit
Hoogerheide. De wedstrijd wordt geleid door de heren (Tom) Polak en (Wido)
Engelen. Het aanvangstijdstip is, zoals hierboven op de werkelijk prachtige affiche
van André Altenburg staat vermeld, 14.00 uur.
HOTAK ’68 zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. In de drie tot nog
toe gespeelde wedstrijden werden slechts vier punten vergaard. Belangrijkste
oorzaak voor dit povere puntenaantal is ongetwijfeld het feit dat de sterkste
speelster van HOTAK ’68 – Mirella Madacki (de nummer 17 van de actuele
nationale ranglijst) – nog niet in actie is geweest. Van de andere speelsters wist
Marlotte Staps (21e) slechts een van haar partijen te winnen en Kimberly ’t Hooft
(26e) twee. Het vierde punt kwam uit de gewonnen dubbelpartij tegen FVT.
SCYLLA behaalde in de vier gespeelde wedstrijden aanzienlijk meer punten: 20.
Daarmee bezetten zij momenteel de tweede plaats. Een gunstig resultaat
aanstaande zondag brengt (een plaats in) de play-offs wel héél dichtbij. Maar de
dames van coach Marlies Somers zullen hun huid duur willen verkopen. Het
laatste treffen tussen beide teams in de najaarscompetitie eindigde in een
eclatante (7-0) zege voor de dames uit Leiden. Voor dat slechte resultaat zullen zij
zich ongetwijfeld willen revancheren. Kortom: de SCYLLA-dames moeten op hun
hoede zijn en blijven!
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Persberichten
Wederom zege voor dames Scylla
12 februari 2013 Gerhard Kray

De dames van Scylla hebben de smaak in de eredivisie te pakken. Na de twee 6-1 zeges het
afgelopen weekend, waren de Leidenaars opnieuw succesvol. In eigen huis werd FvT VisserVan der Ham Rotterdam met 5-2 verslagen.

Kristýna Mikulcová en Kim Vermaas kenden weinig problemen met hun
opponenten. Zij gunden beiden Jie Ting - als ook Jacintha de Hoop (Mikulcová) en
Sanne de Hoop (Vermaas) - geen game. Ook het dubbelspel werd door beide
dames zonder gameverlies in winst omgezet. Er dient wel opgemerkt te worden
dat het batje van Ting werd afgekeurd voor haar partij tegen Vermaas; na de
pauze kon de Chinese kopvrouw van de bezoekers wel weer over haar
vertrouwde noppenmateriaal beschikken. Marie Depuydt was in haar beide
partijen dicht bij winst, maar trok tweemaal net aan het kortste eind. Tegen zowel
Sanne de Hoop (3-2) als Jacintha de Hoop (3-1) kon zij op de beslissende
momenten niet toeslaan.
Kim Vermaas was tevreden met de 5-2 zege: "Ja, absoluut. De winstpartijen
gingen vrij gemakkelijk onze kant op. Wel is het jammer dat Marie haar twee
partijen verliest. Ze zat er telkens wel erg dicht bij. Tegen Sanne de Hoop verliest
ze 11-8 in de vijfde game, en tegen Jacintha de Hoop is het weliswaar 3-1, maar
was elke game met twee punten verschil. Als team hebben we nu twintig punten
gescoord in vier wedstrijden. We staan er goed voor. Ik hoop dat we deze lijn de
rest van het seizoen door kunnen zetten."
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Zware nederlaag heren Scylla
12 februari 2013 Gerhard Kray

De heren van Scylla hebben de winst op Tafeltennis Zwolle in eigen huis geen goed vervolg
kunnen geven. De Leidenaars moesten met 6-1 hun meerdere erkennen in de verliezend
finalist van de najaarscompetitie Scyedam.

Het zat Scylla niet mee aan de Voorschoterweg in Leiden. Zowel Olivier Altenburg
als Thomas Benit verloren hun respectievelijke partijen tegen Nermin Smajic en
Michel de Boer met 11-9 en 13-11 in de vijfde game. Omdat beide Leidenaars ook
hun andere partij niet in winst wisten om te zetten, het dubbelspel verloren ging
en Gerard Bakker jr. zijn meerdere moest erkennen in De Boer, prijkte een
hatelijke 0-6 op het scorebord. In de slotpartij redde Bakker de eer voor Scylla
door met 3-1 Smajic te verschalken, maar deze zege kon de teleurstelling van de
zware nederlaag slechts deels verlichten.
"6-1 is gewoon een slechte uitslag", zo zegt Benit. "We hadden vandaag wel wat
kansen op extra punten. In mijn partij tegen Rajko Gommers kwam ik eigenlijk net
wat te laat in de wedstrijd. De vierde game kom ik nog terug, maar verlies ik nipt
met 11-9. Dwing je een vijfde game af, dan weet je het nooit. Tegen De Boer krijg
ik na 10-7 achter in de vijfde game, nog een matchpoint op 11-10. Olivier stond in
zijn wedstrijd tegen Smajic ook voor in de vijfde game, maar verliest nipt. Ik vind
dan ook dat we vandaag niet slecht gespeeld hebben, maar je koopt er
uiteindelijk niks voor. Je pakt niet de punten die je nodig hebt. Gelukkig wint Piet
de laatste wedstrijd nog. We hebben namelijk elk punt nodig om ons dit jaar te
handhaven in de eredivisie."
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Kleine nederlaag heren Scylla
19 februari 2013 Gerhard Kray

De tafeltennisheren van Scylla hebben zich na de 6-1 nederlaag tegen Scyedam vorige week
herpakt tegen Smash '70. In Hattem sprokkelden de Leidenaars drie punten in de strijd tegen
degradatie.

Met 'sprokkelen' wordt de prestatie van Thomas Benit echter onvoldoende eer
aangedaan. De Leidse student boekte twee knappe overwinningen op oudclubgenoten Ewout Oostwouder en Jonah Kahn. Met name in zijn partij tegen de
Hattemse kopman Oostwouder toonde Benit zijn vorm. De Leidenaar keek tegen
de verliezend finalist van de NTTB Masters zowel in de vierde als vijfde game
tegen matchpoints aan, maar trok met 13-11 in de beslissende laatste game
alsnog aan het langste eind. In zijn partij tegen Kahn hoefde hij alleen de eerste
game af te staan om vervolgens met gedisciplineerd spel overtuigend drie games
op rij naar zich toe te trekken.
Ook Olivier Altenburg was dicht bij een overwinning op Gamal de Groot. Hij wist
een 2-1 voorsprong in games echter niet te verzilveren. In zijn partij tegen Kahn
kwam hij in drie games te kort. Gerard Bakker jr. beleefde een mindere dag in het
dorp aan de IJssel. De in Voorschoten woonachtige routinier, kon geen potten
breken in zijn wedstrijden tegen Oostwouder en De Groot. Wat Altenburg en
Bakker nalieten in het enkelspel, maakten zij echter goed in het dubbel met een
3-0 zege op Oostwouder en Kahn.
Benit over de wedstrijd: "Ik ben blij dat we vandaag drie punten hebben gepakt.
En ik ben natuurlijk ook erg tevreden met mijn twee overwinningen. Gemakkelijk
ging het allerminst. Tegen Kahn had ik met name de eerste game erg last van zijn
service. Daarna ging ik die beter vangen, en dan valt toch een belangrijk wapen
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van hem weg waardoor de wedstrijd kantelt. Tegen Oostwouder heb ik een goede
partij gespeeld. En het is natuurlijk altijd erg lekker wanneer je een wedstrijd
wint, nadat je meerdere matchpoints tegen hebt gehad. Zulke overwinningen
geven veel vertrouwen voor de rest van het seizoen. Hetzelfde geldt voor het
dubbelspel. Het is het eerste dat we dit seizoen winnen. Dat zijn toch belangrijke
punten. Ik val wellicht wat in herhaling, maar elk punt telt dit seizoen. Zo simpel is
het."

SCYLLA in de pers ……
Scylla onderuit tegen Scyedam, vrouwen winnen van FvT
DOOR RON HOOGENDAM

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

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 Rajko Gommers dicht bij 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 matchpoint
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
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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 verkrampte 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 (exHeerlen) 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.’’

Bénit toont weer zijn vorm
TAFELTENNIS - Scylla heeft tijdens de derde speelronde van de eredivisie een

behoorlijke prestatie geleverd door met ’acceptabele’ cijfers (4-3) te verliezen van
het altijd lastige Smash’70. In Hattem was er een absolute hoofdrol weggelegd
voor Thomas Bénit. De kersverse Leidse kopman, die vorige week al zijn goede
vorm toonde en dicht bij een zege op ex- Nederlands kampioen Michel de Boer
was, overklaste voormalig teamgenoot Jonah Kahn met 3-1.
Na het door Gerard Bakker en Olivier Altenburg gewonnen dubbel balde de
talentvolle Leidenaar ook nog eens de vuisten na een fraaie 3-2 zege op Smashkopman Ewout Oostwouder, verliezend finalist van de Masters. Voor Bakker
(verlies tegen Oostwouder en De Groot) en Altenburg (een even jammerlijke als
onnodige nederlaag tegen De Groot en een vrij kansloze nederlaag tegen Kahn)
viel er geen eer te behalen. Desalniettemin kon Scylla met opgeheven hoofd de
Eijerdijk verlaten, in de wetenschap dat er voor de veilige zevende plek goede
zaken werden gedaan.
In de eerste divisie groep A doet Avanti opnieuw verwoede pogingen om hoog te
eindigen. Maar voor het kampioenschap lijkt dit seizoen Hilversum de beste
papieren te hebben. Avanti won dan weliswaar met knappe cijfers van Scylla 2 (73), de ploeg uit de omroepstad veegde in eigen huis Tempo Team met 8-2 van
tafel. De Hilversummers hebben het gat na drie ronden vergroot tot zes punten.
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Bij Avanti bleef Xu Changyu gemakkelijk ongeslagen tegen het Leidse trio.
In groep B speelde Pecos een hectische partij tegen concurrent Dordrecht die met
6-4 werd gewonnen. Pecos-kopman Tan Anran verbaasde vriend en vijand door
tegen Hollak een 2-0 en 10-6 voorsprong uit handen te geven. Hevig gefrustreerd
verliet hij het strijdtoneel om later nogal getergd Opstal te kleineren. ,,Ik heb nog
nooit zo’n slachtpartij gezien als Tan tegen Van Opstal’’, glunderde Maroun
Nader.
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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
5-2
-

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
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:
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