DINSDAG 2 APRIL 2013

18

SPORT

Tafeltennis

Tafeltennis

Mannen
Eerste Divisie A: Hilversum - Scylla 2 6-4, TempoTeam - Argus 5-5, Pecos - Avanti 2-8.

Vrouwen
Eerste Divisie A: Vriendenschaar - DTV'84 3-7,
Amsterdam'78 - Kluis 8-2, Panningen'74 - Avanti 7-3.

Hilversum
Avanti
Scylla 2

Panningen’74
Amsterdam’78
Avanti

7-53 Tempo-Team
7-51 Argus
7-31 Pecos 2

7-29
7-27
7-19

Eerste Divisie B: Herwaarden - Pecos 5-5, Disnierats - Bijmaat 4-6, Renata - Dordrecht 3-7.

Regionaal
✱ Tafeltennis

Goed weekend
Pecos, Avanti
Pecos had in Vught een zware
dobber aan Van Herwaarden. De
koploper in de eerste divisie
groep B kwam tegen de geroutineerde Brabanders niet verder
dan 5-5. De schade viel mee voor
de Oegstgeestenaren, want concurrent Dordrecht liep door de
7-3 triomf tegen Renata slechts
twee punten in. De voorsprong
van Pecos op de schapenkoppen,
die volgende week op bezoek komen in Oegstgeest, is vijf punten.
Tony Nader had zaterdag een offday. René Waterreus en Tan Aran
waren wel goed bij de les. Beiden
verloren enkel van de ongenaakbare Jef van Doorn.
Avanti deed als nummer twee van
de eerste divisie groep A uitstekende zaken door bij hekkensluiter Pecos 2 met 8-2 te zegevieren.
In de Voscuyl kon de Rijnwoudse
ploeg zijn lol niet op, omdat Scylla 2 vier punten pakte bij koploper Hilversum (6-4). Avanti zag
de achterstand verkleind worden
tot slechts twee punten. Avanti
ontvangt Hilversum thuis tijdens de slotronde op 20 april. Tegen Pecos 2 moest Vincent Blom
het in straight games afleggen tegen Maroun Nader. Steffen
Greup verloor nipt in vijf games
van routinier Ronald Rijsdorp
(52).
✱ Vrouwenbasketbal

Grasshoppers
verliest weer
Ook de laatste wedstrijd van het
seizoen voor De Wit-Grasshoppers eindigde in verlies. De
ploeg uit Katwijk ging na een 4240 ruststand met 74-85 ten onder
tegen Landslake Lions uit Landsmeer. Grasshoppers kreeg geen
vat op de Amerikaanse Katie Bussey die 39 punten scoorde. Aan
het einde van het derde kwart
stond het 60-71, waarna het teleurstellende seizoen via 62-81
eindigde bij 74-85.
✱ Vrouwenhandbal

Foreholte
houdt hoop
Foreholte heeft na de verrassende
29-31 zege op DSS, handhaving in
de eerste divisie weer helemaal in
eigen hand. Zaterdag heeft de
ploeg van Ad Bouwer tegen degradatieconcurrent PSV aan een
gelijkspel genoeg. De Voorhoutse
nummer twaalf ging tegen de
nummer vier donderdag voortvarend van start en liep met sterke
aanvallen en goed verdedigingswerk uit naar een 11-17 ruststand.
Agressiever verdedigend sloop de
thuisploeg tegen een ineens
krampachtiger spelend Foreholte echter terug naar 24-25. Foreholte vocht zich in het slot echter
alsnog naar de winst. Bouwer,
volgend seizoen opgevolgd door
Drontenaar Guido Torenbeek:
,,Nog één keer goed ons best doen
en dan zijn we er.’’

Pecos
Dordrecht
Bijmaat

7-57 Herwaarden
7-52 Disnierats
7-38 Renata

7-33
7-17
7-13

7-49 Kluis
7-40 DTV’84
7-36 Vriendenschaar

7-34
7-30
7-21

Eerste Divisie B: Hilversum - De Treffers 5-5,
Swift - Scyedam 3-7, Taverzo - US 2 2-8.
Scyedam
7-46 Hilversum
7-39
De Treffers
7-41 Swift
7-34
US 2
7-40 Taverzo
7-10

Dapper Scylla gaat fors
onderuit in Zoetermeer
Tafeltennis ✱ Scylla heeft gistermiddag tijdens de voorlaatste
ronde van de eredivisie een belangrijke puntje kunnen tegen
najaarskampioen Taverzo.
Het verschil tussen beide ploegen
was groot, al beet Scylla in de krap
bemeten speelzaal in Zoetermeer
goed van zich af. Voor het oog van
zo’n 100 toeschouwers won Oli-

vier Altenburg knap met 3-0 van
Nathan van der Lee. Tegen de
Chinees Lú Leyi verloor hij met
3-0, al was deze partij voor het publiek een lust voor het oog. Kopman Thomas Bénit bleef net als
maatje Gerard Bakker met lege
handen, al was de grillige youngster dichtbij een zege op Leyi (11-9
verlies in de vijfde game).

ZVL valt ver terug
Degradatiepoule
voor AZC ✱ De
Zijl gaat onderuit

Wim Siera
Waterpolo ✱ De vrouwen van ZVL
zijn hun vormcrisis nog lang niet te
boven. De hoofdklasser uit Leiden
vertoonde vorige week wel tekenen
van herstel, met een 23-1 overwinning op De Ham, maar kregen zaterdag direct alweer een flinke domper
te verwerken.
Het Ravijn won in het zwembad De
Zijl in Leiden afgetekend met 12-7.
Na de uitschakeling in het Europese
toernooi om de LEN Trophy, in de
kwartfinale tegen GZC DONK, is
het beste er wel eventjes af bij de
Leidse vrouwen.
Van de laatste vijf competitiewedstrijden werden er slechts twee ontmoetingen in winst omgezet en die
overwinningen vielen ook nog eens
tegen de laagvliegers van de hoofdklasse.
ZVL, dat na het veroveren van de Supercup en de bekerwinst de zinnen
heeft gezet op het kampioenschap,
slaagt er dit kalenderjaar maar niet
in ploegen uit de topvier op een nederlaag te trakteren. Het gezelschap
van trainer Koen Plasmeijer is teruggevallen naar de vijfde plaats op de
ranglijst en heeft met die klassering
in de kwartfinale van de nacompetitie al geen thuisvoordeel meer.
Plasmeijer zei al eerder niet met het
spelen in de eigen thuishaven bezig
te zijn. In zijn ogen zijn de topploegen aan elkaar gewaagd en is de
vorm van de dag beslissend. Getuige
de verrichtingen van zijn vrouwen
lijkt de tweedejaars oefenmeester
met die stelling het gelijk aan zijn
zijde te hebben.
Het eerste team van ZVL manifesteerde zich zaterdag in de vertrouwde omgeving van het zwembad De
Zijl niet als titelkandidaat. De thuisploeg speelde angstig, zonder zelfvertrouwen en legde de landskampioen uit Nijverdal aanvankelijk
geen strobreed in de weg.
Nadat de eerste kruitdampen waren
opgetrokken was de score al opgelopen tot 0-4 en was ZVL in een vroegtijdig stadium van de ontmoeting al
veroordeeld tot een tot mislukken
gedoemde inhaalsrace. Daarvoor
oogde het spel van de bekerwinnaar
te steriel en de tegenstand van Het
Ravijn te degelijk.

Brenda Hogenboom aan de bal namens ZVL.

FOTO HIELCO KUIPERS

Leidse waterpolovrouwen kunnen niet
winnen van ploegen uit de topvier
De formatie uit het oosten van het
land rondde de kansen vooral in de
openingfase wel erg makkelijk af.

Toch leek het tij nog even te keren.
Marianne de Groot verzilverde twee
strafworpen en bij de stand 3-7 in

derde periode kreeg ZVL zelfs de gelegenheid aan te haken. Twee overtalsituaties bleven echter onbenut
en een makkelijk gegeven strafworp
aan Het Ravijn gooide de wedstrijd
op slot (van 3-7 naar 4-10).
De laatste periode was wel voor ZVL,
met een fraaie tweede treffer van
Hanneke Slagter maar die opleving
kon niet verbloemen dat met de
play-offs voor de boeg er nog veel
werk aan de winkel is. Voor ZVL
scoorden verder Brenda Hogenboom, Brenda Weber en Mieke Cabout.
AZC lijkt veroordeeld tot het spelen
in de degradatiepoule. De hoofdklasser uit Alphen aan den Rijn
kwam zaterdag tegen De Ham niet
verder dan teleurstellend 11-11 gelijkspel. De achterstand op nummer
acht van de ranglijst MNC Dordrecht bedraagt met nog drie wedstrijden op het programma vijf punten.
AZC, op financieel en sportief gebied een gevallen grootmacht, had
tegen de ploeg uit Wormerveer wel
de pech dat aanvalsleider Tjerk Kramer met een hoofdwond het water
moest verlaten; de Leidenaar was al
op dreef met zes doelpunten.
De Zijl heeft zich al lang en breed geplaatst voor de nacompetitie. De negentiende speelronde leverde de
Leidse formatie wel een nederlaag
op. PSV was in het zwembad De
Tongelreep in Eindhoven een stuk
efficiënter en won met 13-8. Trainer
Jacob Spijker van De Zijl vond de zege van PSV geflatteerd. ,,We missen
zo ontzettend veel kansen’’, verzuchtte hij. ,,Alleen in de eerste periode lagen wel al drie keer vrij voor
de keeper en dat ging maar door”.
In de slotfase bij de 9-7 gingen alle
remmen nog even los bij De Zijl
maar daar profiteerde alleen de
thuisploeg nog maar van (4-1). De
doelpuntenmakers waren Sebastiaan Goed met drie, Thijs Versluis
met twee, Michael Bach, Bart Turk
en Tom Nederend.

Leidse roeiers sterk op Amstel
Coen Eggenkamp

sportredactie@haarlemsdagblad.nl

Roeien ✱ De Leidse roeisters Nicole
Beukers en Marie Anne Frenken
hebben zich goed gerevancheerd
voor het slechte optreden in de dubbelvier een paar weken terug op de
Heineken Roeivierkamp.
Het kwartet, met verder aan boord
Karien Robbers en olympiër Jacobine Veenhoven, liet de Head of the

River twee weken terug dan ook wijselijk schieten om zich individueel
voor te bereiden op de 63e editie van
de prestigieuze Skiffhead. Dat pakte
goed uit, want in een uitstekend bezet veld waar bijna alle nationale
toppers aanwezig waren eindigde
Beukers zondag als tweede, binnen
een seconde van winnares Inge Janssen. Een bijzonder kleine marge na
meer dan een halfuur roeien over
het 7,5 kilometer tellende parcours
tussen Ouderkerk en het centrum
van Amsterdam.

De prestatie van Frenken was nog
indrukwekkender. Het 27-jarige
lichtgewicht roeister deed vijf seconden langer over de bochtige achtervolgingsrace dan Beukers en eindigde als derde, ver voor de andere
lichte skiffeuses. Ook Robbers
kwam goed voor de dag met een zevende plaats overall, nog net voor de
Leidse coryfee Femke Dekker, die
met deze wedstrijd ook nationaal
haar indrukwekkende sportcarrière
afsloot.
Winst was er voor Michiel Oyen van

roeivereniging Die Leythe. De junior was op de Amstel 58 andere deelnemers te snel af en hield één tel
over op Jaap Scholten van Het
Spaarne. Het gat met de nummer
drie, Philip den Bremer, was aanzienlijk. Oyen was bijzonder opgetogen: ,,Ik wil met Jaap in de dubbeltwee naar het Junioren WK dus
het is mooi dat we met zijn tweeën
zo ver voor de rest eindigen. Ik heb
het denk ik op het sturen gewonnen. Jaap startte achter me en ik kon
hem dus goed in de gaten houden.’’

