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Pecos met overmacht kampioen

Regionaal

Tafeltennis ✱ In Oegstgeest werd
Pecos met overmacht kampioen van
de eerste divisie groep B. De Voscuylbewoners versloegen het onberekenbare Disnierats met 9-1 en
kunnen zich, met nog een wedstrijd
te gaan, prepareren op het beslissingsduel tegen waarschijnlijk Hilversum, dat in groep A drie punten
meer heeft dan Avanti.
In de Voscuyl moest Pecos het stellen
zonder twee scheidsrechters, die

niet kwamen opdagen. Van het kampioenstrio, Tan Anran, Rene Waterreus en Tony Nader moest enkel de
laatste zich een keer gewonnen geven tegen de lepe Marco Gerritsen,
die met 2-0 en 10-4 achter stond. ,,Ik
dacht dat ik de partij binnen had,
maar toen ging hij ineens alles of
niets spelen’’, aldus Nader.
Voor Avanti slonken de kansen op
het kampioenschap in groep A na de
5-5 tegen Argus. ,,Wij speelden ma-

tig en zij zeer goed’’, verklaarde Steffen Greup de misstap. In Groningen
was het voor het Hazerswoudse trio
kwaad kersen eten tegen de ongenaakbare Jan Tammenga. In zijn
kielzog deed de jonge Stellan Smid
het goed door enkel van Changyu
Xu te verliezen. De Rijnwoudse bezoekers, die volgende week thuis de
’kraker’ tegen Hilversum met 7-3
moeten winnen, wonnen wel tegen
Colin Rengers. Dat ging moeizaam.

Pecos viert de titel. FOTO HENK VAN GIJZEN

Thuisvoordeel voor
ZVL in de play-offs
Wim Siera
Waterpolo ✱ De vrouwen van ZVL
gaan toch nog beslag leggen op de
vierde plaats in de hoofdklasse. De
ploeg van Koen Plasmeijer won zelf
eenvoudig van ZPB met 13-7 terwijl
de concurrent in de play-offs UZSC
een veer moest laten. De ploeg uit
Utrecht verloor van de nummer een
van de ranglijst GZC/Donk. In de
nacompetitie zijn ZVL en UZSC aan
elkaar gekoppeld. De Leidse vrouwen hebben in een best-of-three
thuisvoordeel.
ZVL lijkt afgaande op de verrichtingen tegen ZPB naar de juiste vorm te
groeien voor de play-offs. In de uitwedstrijd had ZVL nog heel wat te
stellen met het tegenstribbelende
team uit Barendrecht, maar zaterdag maakte ZVL al snel een einde
aan de illusies van de bezoekers. Na
de eerste periode gaf het scorebord
al een 4-0 voorsprong aan en de
thuisploeg ging ook onder leiding
van de prima spelende Brenda Weber (3) en Marianne de Groot (3) in de
tweede periode onverdroten door
(9-2). Na de pauze zakte het tempo
in en kon ZPB nog werken aan een
wat draaglijke uitslag. ZVL moest
het stellen zonder Jantien Cabout
(ziek) en Aukje van Belkum. Zij verliet na een klap al na de eerste periode het water. Andere doelpunten
kwamen van Mieke Cabout, Brenda
Hogenboom (2), Hanneke Slagter en
Britt van Dam.
Thomas Bénit won knap van Wai Lung Chung.
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Vrouwen al na één wedstrijd kansloos in play-offs

Scylla lacht en
Scylla huilt
Ron Hoogendam
Tafeltennis ✱ Het was voor Scylla
een weekeinde waar men met gemengde gevoelens op terugkeek.
Enig euforie was er aan de Voorschoterweg nadat de mannen een bevredigend resultaat (3-4 verlies) hadden
geboekt in het eerste degradatieduel
tegen DTK’70. De junioren bemachtigden bovendien een plek in de finale van de kampioenspoule. Daar
tegenover stond een hatelijke 6-1 nederlaag die de vrouwen leden in het
eerste play-off duel tegen en in Den
Helder.
,,Ja, de meiden balen als een stekker
omdat we de finale nu op ons buik
kunnen schrijven’’, verzuchtte
coach Ellen Bakker. ,,Toen we het
dubbel verloren stond het 3-1 en waren we niet meer bij machte om het
tij te keren. We hebben onze huid

’De finale kunnen
we nu al op onze
buik schrijven.’
duur verkocht tegen deze moeilijke
tegenstander.’’
Bij de herfstkampioen gaf Ana Gogorita zowel Kim Vermaas en Kristyna Mikulcova het nakijken. De Tsjechische, die zaterdag nog één keer
voor Scylla achter de tafel verschijnt
voor de kansloze return, gaf de Leidse ploeg in partij twee nog hoop
toen ze de taaie Zhang Yun fraai
maar moeizaam met 3-0 versloeg.
Voor Vermaas waren de druiven helemaal zuur toen ze later ook nog

De Zijl heeft zich al lang en breed geplaatst voor de nacompetitie. Alleen
de tegenstander is nog niet bekend.
Zowel in de top als in de strijd om de
zesde plaats kan volgende week in
de laatste ronde van de reguliere
competitie nog stuivertje worden
gewisseld. Dan speelt De Zijl tegen
AZ&PC. De Leidenaars lieten zich
zaterdag in ieder geval niet verrassen door ZPB: 13-10. De ploeg van
trainer Jacob Spijker was vooral op
schot in de eerste twee periodes van
de ontmoeting. Michael Bach (5) en
Tom Nederend (3) schoten met
scherp en voor de pauze was het verschil al vier treffers (10-6).
In het tweede gedeelte gaf Spijker
ook de wisselspelers veel speeltijd
en kwamen beide ploegen steeds
minder aan scoren toe. Andere doelpunten kwamen van Sebastiaan
Goed (2), Omar Qachach (2) en Tim
van der Meer.
AZC ging in Ede ten onder tegen Polar Bears en verloor met 15-8. In de
eerste periode waren beide ploegen
goed aan elkaar gewaagd. De defensie van AZC sloot prima en ook de
aanvallers van de Alphense hoofdklasser lieten zich niet onbetuigd.
De 2-3 voorsprong hield echter niet
lang stand. De Edenaren zetten een
tandje bij en kwamen al snel langszij om de tweede periode af te sluiten met een 7-4 voorsprong. Joey
Schellingerhout (3), Tjerk Kramer
(2), Dynand Moller (2) en Jorik ter
Molen waren trefzeker.

eens met 3-2 verloor van Rianne van
Duin, na een 0-2 voorsprong. Voor
Marie Depuydt was het ’dweilen
met de kraan open’, tegen Van Duin
en Zhang.
De mannen van Scylla verloren thuis
in het eerste degradatietreffen met
DTK’70 met 3-4. ,,We lopen weer
een puntje uit op Zwolle’’, klonk Gerard Bakker opgelucht. ,,Vooraf teken je voor dit resultaat, maar achteraf hadden we misschien wel een
puntje meer moeten pakken.’’ De
Leidse routinier doelde op het knullig verloren dubbel tegen de Drenten en de kansen die de prima spelende Thomas Bénit had tegen Casper ter Luun. Bénit won wel knap
van Wai Lung Chung. Ook de bij vlagen weergaloos spelende Olivier Altenburg koesterde winst tegen
Chung, maar na een 2-1 voorsprong
kon hij zich niet meer concentreren.

LZ moet nog twee
weken overleven
Waterpolo ✱ Voor LZ 1886 is het de
komende twee wedstrijden een
kwestie van overleven. De eersteklasser heeft nog wel een voorsprong van vijf punten op naaste belager SGHA, maar is nog niet zeker
van lijfsbehoud. De Leidenaars waren daar zaterdag voor de zoveelste
maal dichtbij, maar slaagden er toch
niet in subtopper SVH te overmeesteren. LZ 1886 verloor met 13-14.
Schlemielig was de nederlaag. De
ploeg van trainer Joost Vlag keek
voortdurend tegen een achterstand
aan, maar kwam in de laatste minuut toch op een 13-12 voorsprong.
Toen gaf de thuisploeg de winst zomaar uit handen. Dertig seconden
voor tijd viel de gelijkmaker en twee
seconden voor het laatste fluitsignaal vloog er nog een bal van afstand
in.
Volgende week mag LZ 1886 wederom proberen zich veilig te spelen.
Dan staat de streekderby tegen Katwijk op het programma. Ronald van
der Tang doelpuntte vijf maal.
Katwijk stelde het eersteklasserschap wel veilig. De ploeg verloor
wel van het hooggeklasseerde ZVVS
(18-8), maar is door de onderste ploegen niet meer te achterhalen. Kat-

wijk stond zaterdag in Vlaardingen
voor een kansloze missie. De thuisploeg opende sterk, waar de bezoekers maar moeilijk het net vonden.
Aan het einde van de eerste periode
was de score al opgelopen tot 7-1. De
ploeg van interim-trainer Hans
Schaap herstelde zich wel (1-1 en 3-3),
maar het was onvoldoende om de
nederlaag af te wenden.
Het reeds gedegradeerde Alkemade
hield een punt over aan het duel tegen De Wiekslag: 11-11. De thuisploeg
leek lange tijd af te stevenen op de
vierde zege van het seizoen (6-4 en
9-8), maar een benutte overtalsituatie vlak voor tijd van de ploeg uit
Papendrecht gooide toch roet in het
eten. Stefan Brug was met name van
afstand op dreef; hij scoorde vijf
keer.
Opvallend is de teloorgang van een
aantal topploegen uit het verleden.
Voormalig landskampioen De Robben is al uit de eerste klasse gedegradeerd terwijl HZ/Zian het laatste
duwtje uit de derde klasse kreeg van
Sassenheim. Die ploeg had geen mededogen met de eens zo sterke Hagenaars: 24-6. Kees Molenaar en
Lars Eikelenboom waren de grootverdieners met zeven en vijf treffers.

