Beste tafeltennisvrienden,
Long time no sea!
Met deze quote mag de nieuwsbrief best wel worden geopend. De competitie lag
gedurende maart – althans voor SCYLLA – nagenoeg stil. Daarnaast belemmerden
b.b.h. (bezigheden buitenshuis dus ) het verschijnen van een nieuwsbrief.
Maar ‘we’ zijn er weer!
Morgen spelen de dames in Den Helder hun eerste wedstrijd in het kader van de
halve finales play-offs tegen DOZY DEN HELDER NOORDKOP. Het duel begint om
16.00 uur en staat onder leiding van de heren (Henk) Brongers en (Vally)
Karagantcheff. Voor wie de wedstrijd wil bijwonen: de plaats van handeling is
G Pietersz Blankmanstraat 49, 1785 CG DEN HELDER.
Eveneens morgen komen de heren in de SCYLLA-hal in actie. Om 16.00 uur wordt
aan de Voorschoterweg 6F de strijd aangebonden met PayPro.nl/DTK ’70.
Scheidsrechters van dienst zijn (Albert) Rooijmans en (Sjaan) Vaessen.
Vindt u ‘DEN HELDER’ te ver weg maar wilt u toch tafeltennis zien? Kom dan in
ieder geval naar de Voorschoterweg!
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Voorbeschouwing
Halen de dames revanche voor hun enige competitienederlaag? En gaan de
heren de (degradatie)dans ontspringen?
Zaterdag 13 april binden in het kader van de halve finales play-offs onze dames de
strijd aan met DOZY DEN HELDER NOORDKOP. Dat belooft een pittige wedstrijd te
worden voor Kristýna, Kim en Marie. Immers, tegen DEN HELDER werd thuis de
enige nederlaag (3-4) in afgelopen reguliere competitie geleden. En ook in de
finale van de najaarscompetitie 2012 was het team uit Den Helder SCYLLA al de
baas.
Doordat DEN HELDER in de voorjaarscompetitie niet altijd in de sterkste opstelling
aantrad, eindigde het team na zeven wedstrijden met 33 punten op de derde
plaats, achter FÜRST LYBRAE (36 punten) en SCYLLA (34 punten).
ANYTIMEFITNESS/WESTA legde met 28 punten beslag op de vierde play-offplek.
De ploeg bestaat uit de dames Ana Gogorita, Yun Zhang, Rianne van Duin en
Melanie Bierdrager. Zij bezetten op de actuele nationale ranglijst respectievelijk
de plaatsen 5, 11, 16 en 29. De SCYLLA-dames zijn op diezelfde ranglijst terug te
vinden op de posities 7 (Kristýna), 10 (Kim) en 31 (Marie).
Om uitzicht te behouden op een finaleplek zal er in Den Helder een goed resultaat
moeten worden neergezet. Winst zou natuurlijk fantastisch zijn maar met een
minimale nederlaag kan ook worden geleefd. Wij wensen onze dames in ieder
geval veel succes!!
Op hetzelfde moment dat de dames hun wedstrijd beginnen, starten onze heren
hun race van in ieder geval drie wedstrijden om (eredivisie)lijfsbehoud. Aan de
Voorschoterweg 6F ontvangen zij PAYPRO.NL/DTK ’70, waarvan het afgelopen
weekend in Klazienaveen knap met 4-3 werd gewonnen.
De SCYLLA-heren beëindigden de voorjaarscompetitie met 14 punten op de
zevende plek, vóór TT ZWOLLE (12 punten) en achter SMASH ’70 (H) en
PAYPRO.NL/DTK ’70 (beiden met 21 punten). En hoewel de wonderen de wereld
nog niet uit zijn lijkt de achterstand op deze laatstgenoemde teams te groot om
die in drie wedstrijden weg te werken. Dus is het zaak om TT ZWOLLE voor te
blijven. Daartoe kan zaterdag een eerste stap worden gezet door de tegenstander
uit Klazienaveen met een nederlaag naar huis te sturen.
PAYPRO.NL/DTK ’70 telt vier spelers: Casper ter Lüün (huidig Nederlands
kampioen), Wai-Lung Chung, Pepijn Leppers en Peter Verweij. Op de nationale
ranglijst zijn zij terug te vinden op de plaatsen 4, 12, 20 en 42. Ter vergelijking:
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Thomas bezet daarop plek 17, Gerard jr. plek 24 en Olivier plek 30.
Gaan de heren hun kunststukje van afgelopen weekend herhalen? Dat kunt u
‘live’ zien door zaterdag om 16.00 uur in de SCYLLA-hal te zijn!

Persberichten
Tafeltennisdames Scylla met ruime zege naar play-offs
10 april 2013 15:39 door Gerhard Kray

De tafeltennisdames van Scylla hebben ook hun laatste wedstrijd in de reguliere competitie
winnend weten af te sluiten. Koploper Lybrae Consultants Heerlen werd in Limburg met 5-2
verslagen.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA

De zesde seizoenszege op rij was voor een groot deel te danken aan een sterk
spelende Kristýna Mikulcová. De Tsjechische in Leidse dienst won knap haar beide
partijen tegen Alice Barendregt en Linda Creemers overtuigend met 3-0. Samen
met Kim Vermaas won zij ook het dubbelspel, waarmee het Leidse koppel dit
seizoen vooralsnog ongeslagen blijft. Jeugdinternational Kim Vermaas boekte een
regelmatige 3-0 zege op Monique Posthuma. In haar partij tegen Creemers
maakte de Voorschotense echter net teveel fouten om haar tegenstander in de
problemen te brengen (3-1 verlies). Marie Depuydt tekende voor het vijfde punt
van de Leidenaars. Zij keek in haar partij tegen Posthuma aan tegen een 2-0 en
4-1 achterstand, maar wist zich terug in de wedstrijd te knokken. De derde game
werd met 15-13 in haar voordeel beslist, waarna ze vervolgens ook de partij naar
zich wist toe te trekken. In het laatste duel van de dag kwam Depuydt echter
tekort tegen Barendregt. Een slotakkoord dat toch nog van belang was. “Hadden
we vandaag met 6-1 gewonnen, in plaats van met 5-2, dan waren we namelijk als
nummer 1 de play-offs ingegaan,” aldus Vermaas. “In de halve finale hadden we
dan Westa getroffen in plaats van Den Helder. Voor ons is Den Helder een
moeilijkere tegenstander dan Westa. Het is het enige team waarvan we dit
seizoen verloren hebben en het is ook niet voor niks de najaarskampioen. Ik geef
ons echter een betere kans dan vorig jaar toen we de finale van Den Helder
verloren. We zijn dit seizoen gegroeid en de vorm is de afgelopen weken goed.
Ook vandaag hebben we weer een nette uitslag neergezet. We zullen echter twee
heel goede wedstrijden moeten spelen om de finale te halen. Den Helder is ook
dit seizoen weer favoriet voor de titel.”
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Belangrijke zege tafeltennisheren Scylla in degradatiestrijd
10 april 2013 15:41 door Gerhard Kray

De tafeltennisheren van Scylla hebben met hun tweede seizoenszege vier heel belangrijke
punten gepakt in de strijd tegen degradatie. In Klazienaveen werd Seat&Meet DTK ’70 met 43 verslagen.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA

Routinier Gerard Bakker jr. had een groot aandeel in de Leidse zege. De veertiger
nam zijn ploeg op sleeptouw door in de openingspartij verrassend Nederlands
kampioen Casper ter Lüün in vijf games te verslaan. Ook in zijn tweede partij
tegen Peter Verweij speelde Bakker gedisciplineerd en wist hij de wedstrijd met
3-1 naar zich toe te trekken. Lang leek Bakker met Olivier Altenburg aan zijn zijde
ook in het dubbelspel aan het langste eind te trekken. Na een 2-1 voorsprong in
games, moesten de Leidenaars echter toch nog met 11-9 in vijfde game
capituleren. Thomas Bénit en Altenburg waren beiden eenmaal succesvol. Bénit
won in een naar eigen zeggen matig duel verrassend met 3-1 van Ter Lüün.
Altenburg wees knap met 3-0 Verweij terug. Wai-Lung Chung was echter een
maatje te groot voor beide Scyllanen.
Bénit is erg gelukkig met de 4-3 zege. “Absoluut. Ik had op voorhand niet
verwacht dat we hier zouden winnen. Dit zijn vier heel belangrijke punten. Piet en
Olivier speelden vandaag erg goed, en we hadden het geluk dat Ter Lüün een
mindere dag had. Chung daarentegen was vandaag echt te sterk voor ons. Wel is
het jammer dat we het dubbelspel nipt verliezen. Maar goed, je wint ook een
partij in vijven. We hebben met deze vier punten nu iets afstand genomen van
Tafeltennis Zwolle dat op de laatste plaats staat. We staan nu twee punten voor
en onderling beter. Om ons te handhaven zullen we nog drie heel goede potten in
de play-downs moeten spelen en daarna een promotie/degradatieduel. Deze
uitslag is in dat licht goed voor het vertrouwen. Handhaving was de doelstelling
dit seizoen en dat is nu, na de reguliere competitie, nog steeds mogelijk. Dat
hebben we de komende weken in eigen hand.”
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SCYLLA in de pers ……
Avanti pakt de gedeelde koppositie na riante zege
Ron Hoogendam

Tafeltennis ✱ Scylla heeft tijdens de slotronde van de reguliere competitie in de
eredivisie uitstekende zaken gedaan. De mannen wonnen knap bij DTK’70 (3-4) en
de vrouwen bij Heerlen (2-5).
De mannen zullen ondanks de fraaie zege in Klazienaveen de degradatiepoule
binnengaan als de nummer zeven. De Leidse ploeg heeft twee punten meer dan
hekkensluiter Zwolle.
In Drenthe nam Gerard Bakker zijn ploeg op sleeptouw na een fantastische
3-2 winst tegen kersvers Nederlands kampioen Casper ter Lüün. Bakker: ,,Ik
speelde goed en vermeed zijn backhand. Verder had ik niet veel moeite met zijn
service.’’ Bakker klopte ook Peter Verweij eenvoudig. Tussendoor verloren de
Leidenaars nog onnodig het dubbel. Thomas Bénit en Olivier Altenburg waren
trefzeker tegen Ter Lüün en Verweij. Scylla opent de serie van drie wedstrijden in
de degradatiepoule volgende week met een thuiswedstrijd tegen opnieuw
DTK’70.
De vrouwen boekten een eclatante 5-2 overwinning op nummer één Heerlen en
eindigden daardoor op de tweede plek. In de play-offs mag de Vlietclub zich
opmaken voor een dubbele confrontatie met nummer drie Den Helder.
In Heerlen verloor Kim Vermaas de openingspartij tegen Linda Creemers. Daarna
volgden louter mooie overwinningen van de Leidse ploeg. Zo greep Kristýna
Mikulcová op indrukwekkende wijze twee partijen en schoven zowel Marie
Depuydt als Vermaas Monique Posthuma gedecideerd aan de kant.
De mannen van Avanti zijn na de riante 1-9 winst op Scylla 2 medekoploper
geworden in de eerste divisie groep A. De voorsprong van Hilversum verdween na
hun 7-3 overwinning als sneeuw voor de zon. Beide ploegen staan over twee
weken tijdens de slotronde in Hazerswoude tegenover elkaar. Het treffen met de
reserves van Scylla, zonder de geblesseerde Martin van Rijn, had niet veel om het
lijf, al lag er voor de Rijnwoudse ploeg wel druk en spanning op. Desondanks
maakte alleen de voor Vincent Blom ingevallen Leon van Boven een misstap door
van Thijs Langeveld te verliezen. Steffen Greup en Xu Changyu kwamen aan de
Vliet amper in de problemen tegen Langeveld en invaller Olaf Spies. Greup: ,,Als
we volgende week evenveel punten pakken als Hilversum, zijn wij in de laatste
pot favoriet.’’
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Pecos stelde als koploper in de eerste divisie groep B orde op zaken door nummer
twee Dordrecht met 7-3 te verschalken. Een hoofdrol was er voor de fenomenaal
spelende Tan Anran. De flamboyante Chinees kreeg in de Voscuyl vooral de
handen op elkaar tijdens zijn met 3-0 gewonnen duel met Frank Hollak. Naast de
drie zeges van Anran deden René Waterreus (tweemaal) en Tony Nader een
goede duit in het Oegstgeestse zakje. Het kampioenschap voor de
Oegstgeestenaren, die negen punten voor staan, kan volgende week
binnengehaald worden, tegen nummer vijf Disnierats. ,,Tegen TTCV (5-5, red.)
was de scherpte er een beetje vanaf na al die dikke overwinningen eerder in de
competitie. Misschien was het wel goed dat we in Veghel even tegen de lamp
liepen’’, verklaarde Tony Nader het succes tegen Dordrecht.

Uitslagen van SCYLLA in de 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

-

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
5-2
3-4
2-5

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
7-0
6-1
3-4

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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