06 maart 2018
De topper in de 5e klasse L van de duocompetitie (Hellevoets Effect 2-Sorry 7)
is in een nederlaag geëindigd voor Hellevoets Effect: 1-4. Beide koplopers
troffen elkaar gisterenavond in Hellevoetsluis. Na 3-2 winst in de uitwedstrijd,
volgde nu een grote nederlaag. Nog zonder Addo Koning (wel weer aanwezig
en dienstbaar als scheidsrechter) kwamen Henk Brongers en Arie van Keeken
alleen tot winst in het dubbelspel (9-11, 11-9, 11-8, 11-9). In het enkelspel
waren Jan Verschoor en Peter Sloover deze avond voor Henk en Arie te sterk (al
verloor Arie zijn wedstrijd tegen Peter Sloover nipt in vijf games). De
achterstand op de Oud-Beijerlanders is nu opgelopen tot 3 winstpunten. Nog
geen man over boord natuurlijk met nog vier wedstrijden te gaan in deze
voorjaarscompetitie.

Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond de wedstrijd tegen Twenty One-Up 8
(6e klasse C duocompetitie) met 3-2 gewonnen. Bert Brinkman en Dimitri
Dongor verloren beiden van Hans Roodzant en wonnen van Marco Nijmeijer.
Ook de winst in het dubbelspel was voor Bert en Dimitri. Omdat gisteren ook
Scyedam 8 met 3-2 van Bernisse'80 2 won, blijft Hellevoets Effect 3 de fiere
koploper met 6 winstpartijen voorsprong.

Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen Tavenu 8 met 1-4
verloren (6e klasse D duocompetitie). De enige overwinning kwam van het
tafeltennisbat van Hans de Brandt. Hij won in de allerlaatste wedstrijd van de
avond van Klaas de Vries, die hiermee tegen zijn tweede nederlaag in deze
voorjaarscompetitie aanliep. Joke de Brandt verloor beide enkelwedstrijden
(zowel van Klaas de Vries als van Hans Vreeman). Het dubbel Hans de
Brandt/Bert vd Kamer verloor nipt van Klaas de Vries en Edwin van der Zijde.

Door deze mooie overwinning doet Tavenu 8 vol mee in de strijd om de 1e
plaats op de ranglijst. Hellevoets Effect 4 haakt voorlopig af.

07 maart 2018
De topper in de 5e klasse A van de reguliere competitie, is dinsdagavond
geëindigd in een deceptie voor Hellevoets Effect 2. Tegenstander en koploper
Effekt'77 1 speelde met een geheel ander team als in de thuiswedstrijd, die in
een gelijkspel eindigde (5-5). Met hun twee sterkste spelers in de gelederen
(Wout en Bram de Jong), waren de 's-Gravendelers te sterk voor ons team dat
achter de tafeltennistafel verscheen met Gerard de Man (nog steeds met
rugklachten, waardoor niet 100% fit), Freek Sprokholt en Joost Voogt. Een
pijnlijke 2-8 nederlaag tot gevolg.
De op de tweede plaats staande Hellevoeters (2 winstpunten minder) moesten tot
de zevende partij van de avond wachten, voordat Joost Voogt door een
overwinning op Henk van Twist het eerste winstpunt binnen haalde. Ook Gerard
de Man wist in de op een na laatste partij van Henk van Twist te winnen. Freek
Sprokholt bleef dit keer zonder winstpartij. De 2-8 nederlaag was hiermede een
feit. Een illusie armer en een mooie ervaring rijker, reden de mannen laat in de
avond terug naar Hellevoetsluis.

8 maart 2018
De uitwedstrijd van Hellevoets Effect 1 tegen NTTC 2 (3e klasse A reguliere
competitie) is uitgesteld.
9 maart 2018
Twenty One Up – Hellevoets Effect 1 (2e klasse duocompetitie).

