13 maart 2018
Het kampioenschap is voor Hellevoets Effect 1 na gisterenavond uit zicht (3e
klasse A reguliere competitie). Barry van Dijk, Dick Struik en Joyce YnzonidesJanissen (net hersteld van griep) verloren met 2-8 van NN Rotterdam 1 en
daardoor is de achterstand op deze koploper opgelopen tot 21 punten. Dat is de
komende vier wedstrijden nauwelijks meer te overbruggen.
Hellevoets Effect 1 kwam door de knappe overwinning van Barry van Dijk op
Emie van Bodegom op een 1-0 voorsprong. Emie verloor pas zijn 3e wedstrijd
deze voorjaarscompetitie.
Dick Struik en Joyce Ynzonides-Janissen waren daarna kansloos in hun partijen
tegen Hans Mol en Cuma Kondu. Barry en Joyce gaven in het dubbelspel Emie
en Cuma goed tegenstand, maar konden de overwinning toch niet naar zich toe
trekken waardoor NN Rotterdam een 1-3 voorsprong nam.
Dick Struik verloor ook zijn tweede enkelspel (Emie van Bodegom) voordat
Barry van Dijk weer een punt voor Hellevoets Effect op het wedstrijdformulier
bracht. Barry behaalde opnieuw een mooie, maar zwaar bevochten overwinning
op Cuma Kondu. NN Rotterdam nam een 1-5 voorsprong nadat Hans Mol Joyce
Ynzonides-Janissen weinig kans had gegeven en de overwinning voor zich
opeiste.
De Rotterdammers stoomden door. Dick en Joyce kwamen niet tot winst (Cuma
resp. Hans en Emie). In de slotpartij bekroonde Barry zijn goede spel bijna met
een derde overwinning. Maar met 6-11 in de beslissende vijfde game moest hij
toch Hans feliciteren waardoor de 2-8 eindstand een feit was.
Het is jammer dat Hellevoets Effect 1 de hooggespannen verwachtingen niet
waar kan maken. Barry van Dijk speelt een goede voorjaarscompetitie
(winstpercentage van 78), maar Dick Struik en Joyce Ynzonides-Janissen
winnen te weinig om de strijd met NN Rotterdam succesvol aan te gaan. Geen
man/vrouw overboord! In de najaarscompetitie krijgt het team een nieuwe kans!

In een enerverende wedstrijd heeft Hellevoets Effect 2 in de ontmoeting met
buurman De Repelaer 3 (Spijkenisse) het onderspit gedolven (5e klasse A
reguliere competitie). De Spijkenisser gasten gingen tegen middernacht met een
7-3 overwinning naar huis.
Freek Sprokholt liet zien dat zijn wedstrijd van vorige week een vergissing was
(0 overwinningen). Hij zorgde (bijna) in zijn eentje voor de Hellevoetse score.

Freek won in het enkelspel van Daan van Houdt en Kees van Oers en versloeg
samen met Gerard de Man in het dubbelspel tegenstanders Daan van Houdt en
Kees van Oers. Freek verloor van "the man of the match" Bert Kriesz. Bert bleef
als enige speler deze avond zonder nederlaag.
Joost Voogt speelde aan Hellevoetse kant ook een goede wedstrijd, maar bleef
toch met lege handen. Tegenstanders Daan en Bert konden Joost er pas in de
vijfde, beslissende game eronder krijgen (6-11, resp. 7-11). Tegen Kees was de
kaars bij Joost blijkbaar opgebrand. Hij leed een terechte nederlaag, ook al
sputterde Joost in de vierde game nog even tegen.
Gerard de Man kon naast de dubbelpartij deze avond geen winst boeken in het
enkelspel. Al probeerde hij op zijn bekende wijze alles uit de wedstrijden te
halen.
Aan Spijkenisser kant kwamen de individuele scores van Bert (3x), Daan (2x)
en Kees (2x).

Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond met 1-4 verloren van buurman ttv De
Sprint 6 (6e klasse D Duocompetitie). HE nam door een overwinning van Hans
de Brandt op Wim Nagtegaal nog wel een 1-0 voorsprong (11-8, 11-3 en 11-5),
maar Kees van Doorn trok tegen Joke de Brandt op niets onthullende wijze de
stand weer gelijk (11-2, 13-11 en 11-5). Het dubbel werd voor de pauze nog
spannend en ging gelijk op. Hellevoets Effect trok aan het kortste eind: 12-14, 811, 11-4 en 9-11.
Na de pauze gaf Joke alles wat ze in zich had, in de wedstrijd tegen Wim. Dat
was niet genoeg al kon ze Wim goed tegenstand bieden: 6-11, 8-11, 11-7 en 911. De slotpartij van de avond ging over het maximaal aantal games (5). Hans en
Kees boden de supporters een leuke wedstrijd die naar Hans leek te gaan (hij
name een 2-1 gamevoorsprong), maar Kees keerde alles om en wist uiteindelijk
de beslissende vijfde game met 11-4 te winnen en bracht daarmee de eindstand
op 4-1 in Brielles voordeel. De Briellenaren lijken nu op weg naar het
kampioenschap in deze 6e klasse D van de duocompetitie.

Hellevoets Effect 1-De Beer 2 (2e klasse D Duocompetitie): verplaatst.

16 maart 2018:
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Melissant De Treffers (M) 3 met 4-1
verslagen. Arie van Keeken en Henk Brongers speelden een goede wedstrijd en
versloegen Karin van Toor en Liesbeth Visbeen. Arie van Keeken won zijn
beide enkelwedstrijden en samen met Henk Brongers het dubbel. Henk Brongers
won van Karin van Toor, maar moest tegen Liesbeth Visbeen het onderspit
delven.
Door deze mooie overwinning doet Hellevoets Effect 2 weer serieus mee voor
het kampioenschap in de 5e klasse L van de duocompetitie. Koploper Sorry 7
verloor namelijk verrassend met 2-3 van De Beer 4 en de Hellevoeters zijn de
Oud-Beijerlanders nu tot op 1 punt genaderd. Maandag ontvangt HE De Beer.
Arie en Henk zijn dus gewaarschuwd.
Ander goed nieuws van dit teamfront is dat speler Addo Koning binnenkort zijn
tafeltennisactiviteiten gaat hervatten.

17 maart:
Hellevoets Effect 3 heeft gisteravond een belangrijke stap gezet op weg naar het
naderende kampioenschap (6e klasse C duocompetitie). In Brielle werd De
Sprint 5 met 0-5 verslagen.
Dimitri Dongor en Ivo Kooijman speelden tegen Cees Pijl en Ger van Ruiven.
Dimitri opende sterk en gaf met zijn aanvallende spel Cees weinig kans. Het
werd 11-4 11-4 en 11-5. Daarna maakte Ivo zijn comeback en speelde tegen Ger
een degelijke wedstrijd waarin de derde game zeer belangrijk bleek. Ivo won
met 3-1 (11-5, 7-11, 17-15! en 11-5).
Het dubbel speelde Dimitri samen met Bert Brinkman. Het werd opnieuw een

overwinning al ging het niet gemakkelijk. Ons nog ongeslagen duo had vijf
games nodig: 11-5, 5-11, 11-2, 9-11 en 11-4.
Ivo won na de pauze in een leuke wedstrijd van Cees. Ivo serveerde sterk en
won met 11-9, 11-6 en 11-8. Dimitri had in de laatste wedstrijd veel problemen
met de serveerballen van Ger. In de thuiswedstrijd had Dimitri nog makkelijk
gewonnen, maar nu moest hij tot het uiterste gaan. Via een 2-2
gamestussenstand werd de beslissende game toch nog met 11-9 over de streep
getrokken.
Maandag speelt Duo 3 tegen een thuiswedstrijd tegen TOGB 7.
(met dank aan correspondent B.B.).

