Beste tafeltennisvrienden,
Hadden de dames afgelopen weekend vrij, dit keer is het de beurt aan de heren. Die hebben
afgelopen weekend een puike prestatie neergezet door met maar liefst 6-1 van Smash ’70 te
winnen. Daarin was Thomas, die een fantastisch seizoen draait, alweer de uitblinker, door
zonder gameverlies zijn beide partijen te winnen.
De dames reizen dit weekend af naar landskampioen Heerlen, onder deskundige begeleiding
van Gerard Bakker jr. (Piet). Er staan hen een pittige wedstrijd te wachten.
Door alle goede prestaties, maken onze beide teams nog kans op de play-offs. De heren staan
na vijf wedstrijden momenteel vierde met 19 punten, drie punten voor op Scyedam, dat 1
wedstrijd minder heeft gespeeld. De dames staan na vier wedstrijden tweede met 18 punten, en
met 2 punten voor op Den Helder en Heerlen, die beide 16 punten hebben.
Maar ook de overige seniorenteams doen het goed. Remco Kriek heeft een tussentijdse balans
opgemaakt, nu het seizoen halverwege is. Die is ook in deze nieuwsbrief te vinden.
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Heren Scylla doen goede zaken in strijd play-offs
De tafeltennisheren van Scylla hebben goede zaken gedaan in de strijd voor een plaats in de
play-offs. In eigen huis werd concurrent Smash '70 met overtuigende cijfers verslagen.
Uitblinker aan Leidse zijde was Thomas Benit. Hij won zijn beide enkelpartijen tegen Gamal de
Groot en Ewout Oostwouder zonder gameverlies. Ook wist hij met Jonah Kahn aan zijn zijde na een 2-0 achterstand in games en matchpoint tegen - het dubbelspel uit het vuur te slepen.
Gerard Bakker jr. kwam zondag eveneens tweemaal tot winst. In zijn eerste wedstrijd kende hij
weinig problemen met Jelle Bosman: 3-0. Ook tegen De Groot begon de routinier voortvarend.
Halverwege de derde game haperde de machine echter en werd Bakker uiteindelijk tot een
vijfde game gedwongen. Na matchpoint tegen wist hij de partij alsnog naar zich toe te trekken.
Het zesde punt van Scylla kwam op naam van Jonah Kahn die Oostwouder met 3-1
verschalkte. Tegen Bosman kwam hij echter niet in zijn spel waardoor de Hattemer de
verdiende 'eretreffer' kon maken.
Thomas Benit was uitermate content met de 6-1 zege. "Smash en wij stonden voor deze
wedstrijd precies gelijk. Je gaat voor winst, en hoopt op een 5-2 zege. Vandaag vielen de
wedstrijden die close waren echter allemaal onze kant op en wordt het 6-1. Daar zijn we erg
gelukkig mee." Met de 6-1 winst doet Scylla goede zaken in de strijd om de play-offs. "De
verschillen in de eredivisie zijn op dit moment - een aantal uitzonderingen daargelaten - niet zo
groot. Veel teams kunnen van elkaar winnen. Uiteindelijk denk ik dat Enjoy & Deploy, DTK en
Westa de play-offs halen en wij met Scyedam en FVT voor de vierde plaats zullen strijden.
Smash doet daarin nu niet meer mee denk ik. We treffen in de laatste twee rondes zowel FVT
als Scyedam, dus een plaats bij de beste vier hebben we in eigen hand." Wanneer hij ernaar
gevraagd wordt, heeft Benit geen specifieke verklaring voor zijn huidige vorm. "Het gaat in ieder
geval lekker op dit moment", zegt hij lachend. "Ik hoop eigenlijk weer een stapje gemaakt te
hebben. Dat gaat meestal in fasen. Daarnaast speelt vertrouwen natuurlijk ook een rol. Als je
met veel vertrouwen speelt, lijk je de games altijd met twee punten verschil te winnen in plaats
van te verliezen.”
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Hoe lang gaat de terugreis duren voor de dames van SCYLLA?
Komend weekend – om precies te zijn zaterdag 17 maart – spelen de dames van SCYLLA om
18.00 uur tegen LYBRAE CONSULTANTS. Plaats van handeling is Sportpark Heksenberg,
Kamperheideweg 1, 6414 AL HEERLEN.
LYBRAE CONSULTANTS bezet in de huidige voorjaarscompetitie de met DOZY DEN HELDER
/ NOORDKOP gedeelde derde plaats. Beide teams hebben zestien punten vergaard uit drie
wedstrijden. SCYLLA speelde een duel meer en neemt met een puntentotaal van achttien de
tweede plaats in achter koploper HOTAK ’68.
Gelet op de puntentotalen van de overige vier ploegen in de eredivisie en het nog resterende
programma lijkt het er op dat de vier voornoemde teams aan het einde van de reguliere
voorjaarscompetitie beslag zullen leggen op de plaatsen die recht geven op het spelen van de
play offs. Maar toch zal SCYLLA in de komende drie wedstrijden nog een aantal punten bijeen
moeten slaan.
LYBRAE CONSULTANTS mag van de vier teams overigens worden gezien als dé
titelkandidaat van 2011/2012. In de afgelopen najaarscompetitie werd de ploeg al eerste door
in de finale van de play offs DOZY DEN HELDER / NOORDKOP met 4-2 te verslaan.
De ploeg uit Heerlen vormt een ijzersterk team met de dames Jie Li, Linda Creemers, Jie Ting
en Melissa Bours. Jie Li bekleedt de tweede positie op de actuele nationale ranglijst en Linda
de vierde. Jie Ting is terug te vinden op de zeventiende stek. Het jonge talent Melissa ten slotte
neemt positie 66 in.
SCYLLA kan daar tegenover stellen Jia Dai (direct ná Linda op de vijfde plaats) en Kim
Vermaas die weer een positie is opgeschoven en nu de dertiende plaats inneemt. ‘Good young’
Floor Tebbe is op de ranglijst (nog) niet terug te vinden maar daar gaat ongetwijfeld verandering
in komen gelet op haar resultaten tot nu toe.
Wanneer de Heerlense formatie in de te verwachten sterkste samenstelling aantreedt staat de
Leidse dames een aantal pittige partijen te wachten. Zal Jia Dai haar ongeslagen status in de
Nederlandse competitie kunnen behouden? Dan moet zowel Jie Li als Linda worden verslagen.
Geen geringe opgave! En Kim? Die gaat tegen Jie Li op herhaling – ze speelden op de
afgelopen NK al tegen elkaar – en speelt na de pauze tegen Jie Ting. Floor ten slotte zal haar
goede resultaten tot nu toe een goed vervolg willen geven. Zij speelt in de eerste helft tegen Jie
Ting en treft in de tweede Linda.
Aan gelegenheidscoach Gerard Bakker jr. de taak om het Leidse drietal met een goed resultaat
uit Heerlen te laten terugkeren. Anders wordt de terugreis een wel héél lange!
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Lybrae Consultants/Heerlen
Heerlen

Scylla dames 1
Leiden

Beste resultaat Eredivisie
6x Landskampioen (2005 t/m 2010)

Beste resultaat Eredivisie
6x Landskampioen (1964, 1980-1983, 1985)

Resultaat seizoen 2010/2011
2e

Resultaat seizoen 2010/2011
6e

Teamsamenstelling

Teamsamenstelling
1. Dai Jia
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: 5

1. Li Jie
Leeftijd: 28 jaar
Positie ranglijst: 2

2. Linda Creemers
Leeftijd: 27 jaar
Positie ranglijst: 4

3. Yin Jie
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: -

4. Jie Ting
Leeftijd: 23 jaar
Positie ranglijst: 18
5. Melissa Bours
Leeftijd: 14 jaar
Positie ranglijst: 66

2. Xinyuan Gu
Leeftijd: 20 jaar
Positie ranglijst: -

3. Kim Vermaas
Leeftijd: 16 jaar
Positie ranglijst: 13

4. Floor Tebbe
Leeftijd: 31 jaar
Positie ranglijst: -

5. Christa Langeveld
Leeftijd: 27 jaar
Positie ranglijst: 34

6. Marie Depuydt
Leeftijd: 18 jaar
Positie ranglijst: 45

Coach: Ellen Bakker
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Tussentijdse balans voor de andere seniorenteams
De nieuwe hal speelt als een zonnetje en veel teams strijden om het kampioenschap. Lees hier
hoe het er aan toe gaat.....
Charybdis
Een dag voor de start van de competitie stapte Martin van Rijn over van Scylla naar Charybdis.
Met zijn ervaring wil hij het team terugbrengen naar de 1ste divisie. Tot nu toe gaat alles
voorspoedig. Thijs en Olivier zijn nog ongeslagen en Joey heeft er pas 2 verloren. Na 4
wedstrijden staan ze dan ook, zoals verwacht, bovenaan. Verrassend dit seizoen is dat de
eeuwige reserve "Master Chefkok" Hans Kuiper ook twee wedstrijden heeft mogen meedoen.
Voor het laatst speelde die nog (in 1999) 50% in de 5e klasse. Hoewel zijn grootste zorg zijn
batje was, heeft hij helaas geen potten kunnen breken. Charybdis staat 4 punten voor op de
nummer 2. Charybdis zal naar verwachting kampioen worden. De volgende thuiswedstrijd is op
zaterdag 24 Maart om 14:00 uur tegen Hilversum. Uit werd het 5-5.
Scylla 3
Dit team startte zonder Martin, echter het doel was bovenin mee te draaien. Vorig seizoen
startten ze slecht maar werden ze toch nog 3de. Dit seizoen startten ze wisselvallig wat hen op
de 2de plek heeft gebracht. De laatste overwinning was ook weer een harde 10-0. Gerhard zal
de komende wedstrijden wat vaker mee doen zodat het team goed gecoacht naar het
kampioenschap kan worden geleid. Gerhard is hier al hard voor in training. Zijn enige
trainingsverliespot was tegen Paul Spies. Ze kijken nu naar een achterstand op de nummer 1
van slechts 1 punt. Volgende week mogen ze voor het eerst tegen Salamanders dus een goede
score is dan wel wenselijk. Dit team zet dus alle zeilen bij om kampioen te worden. De volgende
thuiswedstrijd is op zaterdag 24 Maart om 14:00 uur tegen FVT. Uit werd het 5-5.
Scylla 4
Dit team startte het seizoen als beste van Scylla. De uitslagen waren super en er werd drie keer
met 10-0 gewonnen. Remco en Paul zijn nog ongeslagen. Martijn heeft slechts 1 pot verloren.
Frits en Michel winnen ruim 3/4 van hun potten. Bijna niets kan dit hard trainende team en
fanatieke supporters van Dames 1 en Heren 1 nog in de weg staan. Ze hebben een voorsprong
van 12 punten op de nummer 2. Echter de grootste concurrent wacht nog en is de tegenstander
van komende week . Een thuiswedstrijd waarin een serieuze stap naar het kampioenschap kan
worden gedaan. De opstelling is nog niet bekend voor aankomende week. De eerstvolgende
thuiswedstrijd van Scylla 4 is 16 maart om 20:00 tegen Taverzo.
Scylla 5
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Het team draait redelijk goed mee in de 3de klasse. Ryan laat zien dat hij ook heer en meester
is in deze poule. Hij heeft tot nu toe alleen van angstgegner Nol Sikkings verloren. Ze staan dan
ook 2de maar ze moeten nog 2x tegen de nummer 1 ATTC. Maarten Sira begint verder te
groeien in deze competitie. De nodige trainingsuurtjes op de woensdag avond beginnen
vruchten af te werpen. Maarten Lut speelt ook goed. Opvallend is dat hij tegen de iets
moeilijkere tegenstander makkelijker wint dan dan van de wat mindere. Caroline van Dijk heeft
ook haar eerste pot gespeeld, helaas kwam ze nog net wat te kort. Wouter Lut zal over een
paar weken eindelijk achter de tafel verschijnen. We zijn benieuwd. De eerstvolgende
thuiswedstrijd is op 16 maart om 20:00 tegen ATTC.
Scylla Duo 1
Vincent, Daniël en Midas draaien een goed seizoen. Vincent neemt het team op sleeptouw.
Midas heeft eindelijk zijn eigen batje en word met de week beter. Daniel ziet zijn trainings uren
eindelijk uitbetaald worden. Waar hij vorig jaar veel verloor, strijd hij nu mee voor de
overwinning. Afgelopen week had Daniël toch eindelijk eens zijn eerst pot moeten pakken tegen
Docos. Voor dit team geld voornamelijk ervaring op doen en binnen een jaar terug te zijn in de
4de klasse. De eerst volgende thuiswedstrijd is op vrijdag 16 maart om 20:00 tegen ATTC.
Scylla Duo 2
Luuk, Fred en Wim draaien een lekker seizoen. De verwachtingen waren aan het begin wellicht
iets te hoog waardoor overmoed ging spelen. Nu de heren met enige regelmaat komen trainen
weten ze wellicht nog de nodige punten te halen om het seizoen boven in te eindigen. Ze staan
nu 2de, van onder, maar ze moeten nog tegen de zwakste. Fred ziet eindelijk zijn spel door de
goede training van de woensdagavond ook vooruit gaan, of zou het komen dat hij geniet van
zijn mooie Sponsorbord in de nieuwe Scylla zaal. De eerst volgende thuiswedstrijd is op
woensdag 14 maart om 20:30 tegen VVV.

Martin van Rijn
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Scylla in de pers…

AGENDA

Speeldata Dames 1
zo 18 mar 13:00

Lybrae Cons. Heerlen 1 - Scylla 1

za 24 mar 17:00

HJMusic 1 - Scylla 1

za 07 apr 18:00

Scylla 1 - Hotak '68 1

Speeldata Heren 1
za 31 mar 17:00

FVT 1 - Scylla 1: VERPLAATST NAAR donderdag 5 april om 19:30 uur

za 07 apr 18:00

Scylla 1 - Scyedam 1
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SCYLLA WORDT GESPONSORD DOOR:
Hoofdsponsor, sponsor van dames 1:

Verder wordt Scylla o.a. gesponsord door:
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