Beste tafeltennisvrienden,
In deze nieuwsbrief treft u aan een voorbeschouwing op de wedstrijden die
Dames 1 (uit SCYEDAM) en Heren 1 (thuis ENJOY & DEPLOY) komend weekeinde
spelen. Verder een interview met Benjamin Xu, afgenomen door Jan Spies en een
artikel uit het Leidsch Dagblad in het kader van ‘SCYLLA in de pers’ (let maar even
niet op de titel ervan ). Vervolgens – onder dwang geplaatst  – ‘iets’ dat niets,
maar dan ook hélemaal niets met tafeltennissen heeft te maken en de
bijgewerkte wedstrijdkalender, nu ook inclusief de stand.
De thuiswedstrijd van Heren 1 begint zondag om 14.00 uur. Warm aanbevolen!
Over ‘warm’ gesproken: aanstaande zaterdag kunt u zich bij SCYLLA aan de
Voorschoterweg 6 F tegoed doen aan een onvolprezen kwaliteitsproduct van
‘maison Henk Schutte’. Slechts één keer per jaar verkrijgbaar! Haast u want ‘op =
op’!!
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Voorbeschouwing SCYEDAM - SCYLLA (D) en SCYLLA (H) – ENJOY & DEPLOY
Komend weekeinde komen zowel de dames als de heren in actie. De dames
reizen zaterdag af naar Schiedam, waar aan de Dr. Kuyperlaan 4 (3118 RR) de
degens zullen worden gekruist met SCYEDAM. Het duel gaat om 16.00 uur van
start en staat onder leiding van de heren (Peter) van Haaren en (Jan-Jaap) Troost.
De heren kunnen na eerder twee uitwedstrijden te hebben gespeeld, voor het
eerst deze competitie hun kunsten in een thuiswedstrijd vertonen. Op
zondagmiddag 14.00 uur ontvangen zij aan de Voorschoterweg 6 F ENJOY &
DEPLOY uit Zoetermeer. De scheidsrechters van dienst daar zijn (Ceryl) Benjamins
en (Pieter) van der Hammen.
De SCYLLA-dames behaalden in hun eerste twee wedstrijden tien punten,
aanzienlijk meer dan hun tegenstandsters uit Schiedam. Die wisten in hun eerste
twee duels slechts één schamel puntje te verzamelen.
De SCYEDAM-dames kunnen voor de aanstaande wedstrijd een beroep doen op
een vijftal speelsters: Nikki Eerland (41e op de nationale ranglijst), Patricia Smith
(43e), Charell Schoonbrood (47e) alsmede Sandra Meeuwsen en Daniëlle Schoeber
(beiden geen ranglijstnotering). De drie speelsters die voor SCYLLA zullen
aantreden worden gekozen uit het viertal Kim Vermaas (10e), Marlotte Staps
(22e), Marie Depuydt (28e) en Floor Tebbe (nog geen ranglijstnotering).
De dames van SCYEDAM zullen er zaterdag alles aan doen om het de SCYLLAequipe zo lastig als mogelijk te maken. Maar gelet op de verschillen in posities op
de ranglijst mag toch worden verwacht dat de Leidse dames met een overwinning
naar huis zullen terugkeren. Desalniettemin is waakzaamheid geboden!
Een dag later krijgen de SCYLLA-heren bezoek van de uitgesproken favoriet voor
de titel: ENJOY & DEPLOY. Na gelijk te hebben gespeeld tegen TT IJSSELTOP en
nipt te hebben verloren van SCYEDAM staat de Leidse ploeg op vijf punten. ENJOY
& DEPLOY ging aanzienlijk voortvarender van start. Van zowel FVT (4-2) als
HILVERSUM (6-0) werd gewonnen.
De Zoetermeerse ploeg wordt aangevoerd door Borna Kovac, de nummer één van
de nationale ranglijst bij de mannen. Wie hem zondag zullen vergezellen staat nog
niet vast. Nagenoeg zeker zal Jan Zibrat vanwege een blessure niet spelen. Zeer
waarschijnlijk maakt de van SCYEDAM overgekomen Rajko Gommers (8e) zijn
opwachting. Als óók Lv Leyi (2e) dan nog speelt, vinden Thomas (16e), Olivier (29e)
en Benjamin (33e) drie spelers tegenover zich die allemaal deel uit maken van de

nationale top 10. De heren kunnen dus hun borst nat maken! Maar wellicht
kunnen zij voor – al dan niet Chinees – vuurwerk zorgen.
Interview met Benjamin Xu, geboren op 4 augustus 1982
Paul Spies

Op 28 augustus mocht ik kennismaken met Benjamin Xu, onze nieuwe
1e-teamspeler bij de heren. Zijn achternaam spreek je uit als ‘jus’, zoals in ‘jus
d’orange’. Hij had net een uurtje getraind met Martin van Rijn en leek nog niet
echt vermoeid. Dit is volgens mij te verklaren door het feit
dat Benjamin, geboren in Beijing, vanaf zijn zesde jaar op een
professionele tafeltennisschool heeft gezeten en hier zes keer
per week zeven(!) uur per dag heeft getraind. Hij is enig kind
en zoon van een moeder die lerares is op het gebied van
kunstschilderen, vooral aquarelleren, en van een vader die
tafeltenniscoach is van een universiteitsteam. Sinds hij in Nederland is houdt hij
contact met hen d.m.v. Face Time via de iPhone. Op zijn 14e jaar ging hij naar de
Highschool en vanaf dat moment trainde hij nog maar drie keer per week. Nadat
hij zijn diploma had behaald wilde hij graag naar Europa. Via via kwam hij terecht
bij Avanti en daar heeft hij het erg naar zijn zin gehad. Hij heeft er vier
seizoenshelften gespeeld, drie keer eerste divisie en een keer Eredivisie. Naast
tafeltennis vindt hij tennis en basketbal ook erg leuke sporten.
In China speelde Benjamin minimaal twee toernooien per maand en daarnaast
ook nog de nodige competitiewedstrijden. Als gevolg van het spelen van al deze
wedstrijden heeft hij zo’n beetje heel China gezien. In China zijn er naast clubs
ook teams op districtsniveau, plaats(city)niveau, provincieniveau en landelijk
niveau. Trainen bij de club komt bijna niet voor. Omdat Benjamin in Beijing
woonde en daar meer dan 20 miljoen mensen wonen (wat men als
provincieniveau ziet) heeft hij het tot op provincieniveau gebracht, dus net onder
het landelijke niveau. Tot aan zijn negentiende levensjaar heeft hij nooit een land
buiten China gezien. Sinds hij in Nederland woont, vanaf 2011, is hij op vakantie

geweest in België, Frankrijk en Duitsland. Als hobby heeft hij film kijken. Hij woont
aan de Langegracht in Leiden en na zijn HBO studie van afgelopen jaar in Den
Haag aan de Haagse Hogeschool (hij haalde zijn propedeuse) gaat hij de komende
drie jaar studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De studie heet
International Business Administration.
Benjamin verwacht minimaal drie keer per week te gaan trainen bij Scylla,
voornamelijk met zijn teamgenoten Thomas Bénit en Olivier Altenburg die nu nog
respectievelijk 17 en 4 plaatsen boven hem staan op de nationale ranglijst.
Je kunt met hem in contact komen via Facebook en Linkedin. Zijn favoriete kleur
wil hij niet kwijt maar wel wil hij bekendmaken dat hij graag met iemand een
soort uitwisseling wil doen met betrekking tot “Ik leer jou Chinees wanneer jij mij
Nederlands leert”. Wie biedt zich aan?
We wensen Benjamin veel plezier en sportieve successen toe bij Scylla.

SCYLLA in de pers
Veelbelovende entree van Pecos
Ron Hoogendam en Hielke Biemond

Tafeltennis Pecos draait tot nu toe aardig mee in de eredivisie. Die conclusie mag
getrokken worden na het dubbel speelweekeinde waarin de ploeg van Herman
van den Broek vier punten pakte. Zaterdag remiseerden de Oegstgeesters tegen
Zwolle (3-3) en gistermiddag scoorde Pecos slechts een punt (1-5) tegen het
alleraardigst spelende Smash’70, dat gelet op de kwaliteiten bij de bovenste zes
zal eindigen.
‘Qua uitslagen zijn we redelijk tevreden’, keek Van den Broek terug op de twee
duels. ‘Tan Anran speelde in beide wedstrijden gewoon goed en geconcentreerd.
Hij traint iets meer en heeft veel passie en bovendien vindt hij het leuk op de
club. René Waterreus was zaterdag niet fit en speelde iets te geforceerd. Tony
Nader speelde als een luis in de pels.
Aan de Albert Cuypstraat etaleerde Tan zijn goede vorm met overtuigende
winstpartijen op Frank Hollak en Gerben Last. Het derde punt sleepte Nader

binnen na een enerverend gevecht in vier games tegen Bosman. ‘Ik speelde niet
goed’, zei Waterreus.
Gistermiddag kruiste Pecos in de Voscuyl de degens met het altijd ‘lastige’ Smash.
De formatie uit Hattem was gemiddeld een maatje te groot voor de thuisclub.
Enkel Tan Anran kon de vuisten ballen. Met name het gevecht tegen ‘het
servicekanon’ Jonah Kahn was indrukwekkend. Het werd 2-11, 11-6, 7-11, 11-1,
11-3.
Het bleek voor Pecos het enige punt te zijn, want in de voorlaatste partij had Tan
met zijn flamboyante spel geen verweer op de snelle returns van Ewout
Oostwouder. En Nader had geen adequaat antwoord op het spel van Kahn. ‘Ik
ben heel tevreden over de twee duels’, aldus Van den Broek. ‘Smash heeft tot nu
toe het beste tafeltennis laten zien’.
Avanti deed in de eerste divisie uitstekende zaken tegen concurrent Bijmaat en
zegevierde in eigen hal met liefst 8-2. In de Rijnwoudse hal bleven Steffen Greup
en Vincent Blom prima ongeslagen. Greup moest daarbij wel flink aan de bak
tegen de sluwe Felix Warners.Hij bleef echter met 3-2 aan de goede kant van de
score. Warners moest ook Avanti-speler Leon van Boven de hand schudden.Van
Boven verloor na de fraaie winst op Warners wel van Van Spengen en Michel
Laroo. Avanti mag zich nu opmaken voor de ‘topper’ tegen Pecos 3, dat drie
punten achterloopt.
De vrouwen van Scylla rekenden gistermiddag in de eigen hal overtuigend af met
Heerlen (4-2). Dat klinkt misschien opmerkelijker dan het is: de Limburgse club
heeft noodgedwongen een flinke jas uitgedaan. Gevestigde namen zijn ingeruild
voor talenten. ‘Wij pakten de punten best makkelijk’, sprak Scylla-speelster Kim
Vermaas. Zij kwam zelf niet in actie omdat het toptalent vrijdag een
kwalificatietoernooi speelde en zaterdag in actie kwam bij het tweede
mannenteam van de Leidse vereniging in de eerste divisie.
Vermaas zag hoe Marie Depuydt een mooie middag beleefde. Zij was met 3-0 te
sterk voor Rachel Gerarts en versloeg met dezelfde cijfers Laura van Oppen. Floor
Tebbe en Marlotte Staps verloren namens Scylla allebei één van hun twee
partijen.

Vrijdagavond 25 oktober 2013 de eerste unieke Bierproeverij bij Scylla!
Op vrijdag 25 oktober 2013, aanvang 20.00 uur, kun je deelnemen aan de eerste
Scylla Bierproeverij. Tijdens deze speciale avond krijg je een korte uitleg over de
met zorg uitgekozen biersoorten die je gaat proeven. Je wordt dan ook
meegenomen in de fascinerende wereld van de verschillende bieren en je krijgt
de hierbij behorende informatie. Ook zijn er op deze avond geroutineerde
amateurbrouwers aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Na afloop mag je
jouw bierglas van deze avond mee naar huis nemen.
Voor slechts € 12,50 krijg je acht unieke biersoorten te proeven. De bieren zijn
zowel van nationale als internationale relatief kleine brouwerijen.
Tegen een kleine extra vergoeding van € 2,50 kun je nog een bijzonder biertje
proeven van iets meer dan 18%. Dit is een echte aanrader die zeer moeilijk is te
verkrijgen.
Tevens zijn er een aantal basishapjes om de smaak, tussen het proeven van de
verschillende bieren, te zuiveren en is er voldoende kraanwater om te spoelen.
De Scylla Bierproeverij is voor leden, vrienden, sponsoren, familie, eigenlijk voor
iedereen boven de 18 jaar! Je dient je van te voren in te schrijven! Let wel, het
aantal deelnemers is gelimiteerd! Dus hoe eerder je inschrijft hoe meer je bent
verzekerd van deelname.
Je kunt je inschrijven door een mailtje naar remcokriek@gmail.com te sturen. In
het mailtje geef je aan of je voor het 8-of 9-bierarrangement kiest en tevens het
aantal personen. Daarnaast maak je het juiste bedrag over op rekening 1353249
t.n.v. R. Kriek te Leiden, dit onder vermelding van Bierproeverij Scylla + je
e-mailadres. Hierna ontvang je een persoonlijke uitnodiging. Je dient je ruim van
te voren in te schrijven i.v.m. de inkoop van de bieren.
Graag zien we je op 25 oktober bij de eerste Scylla Bierproeverij!
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