Beste tafeltennisvrienden,
In deze nieuwsbrief een interview met onze ‘aanstormende’ voorzitter, een
voorbeschouwing op de wedstrijden van aankomend weekend en een tweetal
persberichten alsmede een LD-artikel over de wedstrijden van het afgelopen
weekend.
Komend weekend zijn zowel de dames als de heren te bewonderen aan de
Voorschoterweg 6F. De dames nemen het zaterdag om 16.00 uur op tegen DOZY
DEN HELDER NOORDKOP. Heren 1 kruist vanaf hetzelfde tijdstip de degens met
SMASH ’70 (H) uit Hattem. Het is bijkans de laatste mogelijkheid om SCYLLAteams in het SCYLLA-drome in actie te zien. U krijgt nog één herkansing: op 4 mei
spelen Ids, Michiel, Robbert en Tiis de eerste finalewedstrijd om het
kampioenschap van Nederland. Reserveren die datum!
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Interview met Jan Vermaas
Paul Spies

Op woensdag 10 april 2013 was het precies 100 dagen geleden dat Jan Vermaas
als (interim-)voorzitter aantrad van tafeltennisvereniging Scylla. Reden voor een
interview vonden wij van de webcommissie.
Op 14 mei aanstaande is in principe de Algemene Leden Vergadering van Scylla
gepland. Daar zal Jan Vermaas officieel worden voorgedragen als voorzitter van
Scylla. Hij wordt dan benoemd, uiteraard slechts wanneer het merendeel van de
aanwezigen hiermee instemt. Hij is echter al vanaf 1 januari 2013 actief als
interim-voorzitter.
Redenen voor Jan’s kandidaatstelling voor deze functie waren er meerdere.
Uiteraard speelt dochter Kim bij Scylla en dit geeft in ieder geval een emotionele
binding met de club. Daarnaast vindt Jan Scylla een leuke vereniging met een
goede sfeer. Omdat Scylla veel gedaan heeft en veel doet voor Kim vindt hij dat
hij hier iets voor terug mag/moet doen. Gezien zijn werksituatie was dit zeker in
de afgelopen periode goed mogelijk en blijft dit hopelijk ook in de toekomst het
geval. Hij ervaart dat het runnen van een vereniging veel werk met zich
meebrengt. Hij ziet ook dat, zoals bij veel verenigingen, helaas veel dingen te lang
blijven liggen. Gelukkig zijn er ondertussen wel een aantal commissies goed op de
rit zoals de bar-inkoop, gebouw+inventaris en ledenwerving. Er zijn echter nog
genoeg functies in te vullen en werkzaamheden te verrichten. Jan vraagt dan ook
aan de mensen die zich recent hebben aangemeld om iets voor de club te doen,
om zich bij hem te melden.
Wanneer ik hem vraag of de toekomst van Scylla er één is van Topsport of
Recreatie dan is hij hier zeer duidelijk over: Topsport ÉN Recreatie.
Jan is zeer te spreken over de cultuur binnen Scylla die zoveel als mogelijk uitgaat
van het opleiden van spelers uit eigen jeugd die doorgroeien naar 1e- en
Eredivisiespelers. Hij ziet teveel verenigingen om zich heen waar het op hoog
niveau een kippenhok is qua spelers. Gezien de huidige resultaten is het beleid
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nog steeds succesvol al mist hij bij een aantal van de huidige generatie spelers
nog een beetje de echte topsportmentaliteit. Volgens Jan is het zeker van belang
dat er mogelijkheden blijven voor (jeugd)leden om op veel momenten te kunnen
trainen. Dit uiteraard onder begeleiding van deskundige trainers. Hij ziet bij Scylla,
meer dan bij andere tafeltennisverenigingen, dat spelers een goede techniek
hebben. Ook bij beginners, recreatiespelers en enthousiaste afdelingscompetitiespelers ziet hij een hoger techniekniveau.
Maar ook de recreanten zijn belangrijk voor de club; de dinsdagochtend en de
woensdagavond zijn momenten waar voornoemde spelers elkaar ontmoeten en
versterken in hun niveau, en dat alles in een prima sfeer. Een vereniging met
alleen topsporters is te klein om bestaansrecht te hebben maar de topsporters
zorgen wel voor een positieve, prestatiegerichte uitstraling. Een vereniging met
alleen recreanten heeft vaak de neiging om langzamerhand te krimpen.
Anderzijds zorgen de recreanten voor een belangrijk deel voor de goede sfeer en
vormen zij de (financiële) basis van de vereniging. Ook jonge beginners, die
binnenkomen als recreant groeien regelmatig door naar topsporter en zorgen
daarmee voor aanvulling en vernieuwing van de topsport-basis van de vereniging.
Kortom, Topsport ÉN Recreatie.
Jan heeft redelijk wat accommodaties in Nederland en daarbuiten gezien en kan
dus goed oordelen over onze zaal die echt een top-accommodatie is. Hij is de
Gemeente Leiden dan ook zeer dankbaar hiervoor. De huidige locatie is een zeer
goede reclame voor de club en helpt mee aan de topsportmentaliteit binnen de
gemeente Leiden.
Jan is er een voorstander van dat de leden van een bestuur regelmatig rouleren.
Nieuwe mensen geven nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. Het is niet goed als
bestuurders eeuwig blijven zitten.
Indien er mensen zijn die een bestuurs- of commissiefunctie ambiëren dan nodigt
hij hen graag uit om eens geheel vrijblijvend met hem van gedachten te wisselen.
De club zal zowel sportief als financieel moeten groeien. Voor de nieuwe grotere
zaal moet meer huur betaald worden en dus zijn er meer leden nodig om die op
te kunnen brengen. Een groter ledenbestand geeft ook een grotere kans dat er
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talenten tussen zitten die kunnen doorgroeien en dat is iets dat we wel nodig
hebben. Overigens groeit het ledenaantal van Scylla inderdaad (dit in
tegenstelling tot dat van veel andere verenigingen) maar we moeten nog wel wat
verder groeien.
Er wordt aan gewerkt om meer publiek bij thuiswedstrijden te trekken want dit
geeft een positieve sfeer voor de spelers. Wanneer er veel publiek is en ook de
pers aandacht geeft aan de drukbezochte wedstrijden van Scylla dan kweekt dit
enthousiasme voor de sport en geeft dit automatisch een stuk promotie voor
tafeltennis in de regio. Er wordt overwogen om de gecombineerde wedstrijden
van dames 1 en heren 1 op zondag (Super Sunday) te verplaatsen naar de
zaterdag, dus een Super Saturday, omdat er dan ook andere Scylla-teams spelen.
De vereniging heeft meerdere inkomstenbronnen. Naast de contributie van de
leden zijn er teamsponsoren voor de eerste teams (Bubbel Jungle voor heren 1 en
Aarding Thermal Acoustics voor dames 1), bordsponsoren en daarnaast de
Vrienden van Scylla. Om alles financieel te kunnen blijven doen zijn er meer
(bord-)sponsoren nodig. Jan nodigt mensen uit om hem te benaderen (via
otten-vermaas@planet.nl) wanneer zij mogelijkheden zien om het aantal
(bord-)sponsoren uit te breiden.
Hij ziet met vertrouwen uit naar de volgende 100 dagen en hoopt dat velen hem
zullen (blijven) steunen om Scylla een recreatieve, competitieve, gezellige en
vooral sportieve vereniging te laten blijven!
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Voorbeschouwing
Dames bedankt ! Heren: nog even flink gas geven!
Komend weekend spelen – normaal gesproken tenminste – de SCYLLA-dames hun
laatste duel van de voorjaarscompetitie. Zaterdag om 16.00 uur spelen zij aan de
Voorschoterweg 6F de terugwedstrijd van de halve finales play-offs tegen DOZY
DEN HELDER NOORDKOP. De heren (Mark) Enthoven en (Sjaan) Vaessen leiden
het duel. Op de tafel daarnaast beginnen op hetzelfde tijdstip de heren aan hun
tweede wedstrijd van de play-downs. Tegenstander is SMASH ’70 (H) uit Hattem.
Scheidsrechters van dienst zijn hier de heren (Henk) Brongers en (Tom) Polak.
Vorige week liep de SCYLLA-damesequipe in de heenwedstrijd tegen DOZY DEN
HELDER NOORDKOP tegen een onverwacht zware 6-1 nederlaag aan. Daarmee
lijkt het aanstaande duel, mede gelet op het grote negatieve gamesaldo, te zijn
verworden tot een formaliteit. De dames zullen de voorjaarscompetitie in ieder
geval met een goed gevoel willen afsluiten en daarom mag worden verwacht dat
zij er zaterdag toch nog een échte wedstrijd van zullen maken. Gaat Kristýna er
juíst in haar laatste optreden voor SCYLLA in slagen van Ana Gogorita te winnen?
En wordt de ploeg uit Den Helder – die als de sterkste in de Nederlandse
competitie mag worden beschouwd – met een nederlaag naar huis gestuurd? Als
u daar getuige van wil zijn zit er maar één ding op: kom naar de Voorschoterweg!
Zoals hiervoor aangegeven neemt Kristýna Mikulcová (wat kan die trouwens óók
goed skaten zeg !) na de komende wedstrijd afscheid van SCYLLA. Wat de
redactie betreft: jammer dat onze sympathieke kopvrouw (ITTF-ranking 334)
vertrekt. Maar uiteraard respecteren we haar beslissing om terug te keren naar
Tsjechië en daar (weer) te gaan studeren. Wij wensen haar veel succes met haar
studie! Laat in de nabije toekomst nog iets van je horen Kristýna!
Ook voor Kim en Marie verschuift de komende tijd de focus heel even van het
tafeltennis naar hun studie. Kim gaat zich voorbereiden op het eindexamen HAVO
en Marie wil haar eerste studiejaar (biofarmaceutische wetenschappen) succesvol
afsluiten (en maakt daartoe het lab met enige regelmaat onveilig ).
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Voor de heren resteren er in ieder geval nog twee wedstrijden. Het laatste duel
wordt gespeeld tegen TT ZWOLLE waarop momenteel een voorsprong wordt
gekoesterd van drie punten. De tegenstander van dit weekend is SMASH ’70 (H)
uit Hattem. In de reguliere competitie werd van dit team met 4-3 verloren.
Thomas hield SCYLLA toen nog enigszins op de been door zijn beide enkelpartijen
te winnen en – samen met Gerard jr. – ook het dubbel.
SMASH ’70 (H) voert momenteel in de degradatiepoule de ranglijst aan met 26
punten (één puntje meer dan PayPro.nl/DTK ’70) en is praktisch gesproken niet
meer door SCYLLA te achterhalen. Om het slotduel tegen TT ZWOLLE met enig
vertrouwen te kunnen beginnen moeten er tegen SMASH ’70 (H) de nodige
punten worden binnengeslagen, minstens evenveel als TT ZWOLLE er dit weekend
scoort tegen PayPro.nl/DTK ’70 maar liefst méér. Thomas, Gerard jr. en Olivier
kunnen dus aan de bak tegen Ewout Oostwouder (8e op de actuele nationale
ranglijst), Jonah Kahn (15e) en Gamal de Groot (22e)!

Persberichten
Zeperd voor tafeltennisdames Scylla in halve finale
De tafeltennisdames van Scylla hebben hun eerste halve finale in de strijd om de
voorjaarstitel met ruime cijfers verloren. In de Marinestad was Dozy Den Helder Noordkop
met 6-1 te sterk.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA

Voor Scylla lijkt het voor de derde maal op rij bereiken van de finale daarmee een
vrijwel onmogelijke opgaaf. In Den Helder verliepen de eerste twee wedstrijden
nog zoals verwacht: Kim Vermaas verloor van de Den Helderse kopvrouw Ana
Gogorita (3-0) en Kristýna Mikulcová versloeg Yun Zhang (3-0). Daarna liep het
echter mis voor de Leidenaars. In de drie volgende partijen hadden de Scyllanen
zich kansen toegedicht op winst, maar het verliep anders. Het duel tussen Rianne
van Duin en Marie Depuydt, het dubbelspel als ook de wedstrijd tussen Gogorita
en Mikulcová werden alle met 3-0 in het voordeel van de thuisploeg beslist.
Vervolgens verloor Vermaas na een 2-0 voorsprong, ook nog verrassend met 3-2
van Van Duin. Daar Depuydt in de slotpartij niks kon terugdoen voor Leidenaars
tegen Zhang, prijkte na ruim drie uur spelen een teleurstellende 6-1 op het
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scorebord. Coach Ellen Bakker had zich meer voorgesteld van deze halve finale:
“Dat kun je wel zeggen ja. We hadden vandaag niet onze dag. We hebben heel
veel games met twee punten verschil verloren; op de beslissende momenten was
Den Helder gewoon beter. Uiteindelijk verlies je wel vijf keer met 3-0, dus je kunt
niet zeggen dat er vandaag echt meer in zat. Kim had bij een 2-0 voorsprong niet
van Van Duin mogen verliezen, maar zowel met een 5-2 als een 6-1 nederlaag zou
het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, worden om de finale te bereiken. Ik had op
voorhand dan ook op een 4-3 uitslag gehoopt, maar dat zat er vandaag helaas
niet in.”
Heren Scylla scoren drie punten in degradatiestrijd
De tafeltennisheren van Scylla hebben in de strijd tegen degradatie drie belangrijke punten
behaald. In de eerste ronde van de degradatiepoule werd in eigen huis met 4-3 van
Seat&Meet DTK ’70 verloren.
PERSBERICHT LTTV SCYLLA

Een week eerder was DTK in de laatste reguliere speelronde in de eredivisie ook al
de tegenstander van de Sleutelstadbewoners. Scylla profiteerde toen optimaal
van een off-day van de Klazienaveense kopman Casper ter Lüün, en wist
verrassend met 4-3 te winnen. In eigen huis waren Gerard Bakker jr. (3-0) en
Thomas Bénit (3-1) ditmaal niet in staat de Nederlands Kampioen te verslaan. Wel
tekenden beide Leidenaars voor een overwinning. Bakker versloeg met 3-0 Peter
Verweij. Bénit wist verrassend met 3-1 Wai-Lung Chung te verslaan. Olivier
Altenburg tekende voor het derde Leidse punt door met 3-1 Verweij terug te
wijzen. Bakker was tevreden met de drie behaalde punten. “Inderdaad, hoewel
het er ook vier hadden kunnen en misschien wel moeten zijn. In het dubbelspel
staan we 2-0 voor en hebben we nog een matchpoint. De partij tussen Thomas en
Ter Lüün was close, en Olivier staat nog 2-1 voor tegen Chung. Het belangrijkste is
echter dat we weer een punt zijn uitgelopen op nummer 8 Tafeltennis Zwolle. Het
gat bedraagt nu drie punten. We hebben handhaving in de eredivisie in eigen
hand. Volgende week zullen we nog een goede wedstrijd moeten spelen tegen
Smash ’70. In het laatste duel met Zwolle zullen we dan rechtstreeks uitmaken
wie zevende en wie achtste wordt.”
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SCYLLA in de pers
Vrouwen al na één wedstrijd kansloos in play-offs
Scylla lacht en Scylla huilt
’De finale kunnen we nu al op onze buik schrijven.’

Thomas Bénit won knap van Wai Lung Chung.

ARCHIEFFOTO HIELCO KUIPERS

Ron Hoogendam

Tafeltennis ✱ Het was voor Scylla een weekeinde waar men met gemengde
gevoelens op terugkeek. Enige 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. Daartegenover 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 duur verkocht tegen deze moeilijke tegenstander.’’
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Bij de herfstkampioen gaf Ana Gogorita zowel Kim Vermaas en Kristýna Mikulcová
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 eens met 32 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.

……
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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