Zaterdag 7 april 2018
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond in Berkel en Rodenrijs een verrassend
grote nederlaag geleden tegen TOGB 1: 2-8. Hierdoor staat het team in de
gevarenzone van de 3e klasse A. Gaat het team degraderen? "Nee!" is de
overtuiging van Dick Struik. "We maken het volgende week in de slotpartij
tegen De Sprint 4 wel in orde."
Hellevoets Effect 1 trad verzwakt aan in Berkel en Rodenrijs. Joyce YnzonidesJanissen bleef met een spierscheuring aan de kant en werd vervangen door Joost
Voogt (team 2/vijfde klasse). Joost was een maatje te klein voor dit niveau en
verloor zijn drie enkelwedstrijden. Hij wist nog wel een game van Richard
Vijverberg te winnen.
Dick Struik kon zijn vorm van de laatste weken niet vasthouden en verloor al
zijn wedstrijden, al was de nederlaag tegen Richard Vijverberg nipt (10-12 in de
5e game).
Kopman en alleskunner Barry van Dijk was deze avond de man die voor de
punten zorgde. Barry won van Peter van Zomeren (3-1: 12-10, 4-11, 13-11, 113) en Richard Vijverberg (3-2: 8-11, 11-9, 11-8, 8-11 en 11-9), maar verloor van
Alexander van Waaij (0-3: 8-11, 10-12, 8-11). Samen met Dick Struik verloor
Barry ook het dubbel van Peter en Richard (1-3: 11-8, 7-11, 4-11, 7-11).
Volgende week zal een grote overwinning in de uitwedstrijd tegen De Sprint 4
nodig zijn om degradatie te voorkomen. En dat op vrijdag de dertiende.....

Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen De Repelaer 1 (2e
klasse D, duocompetitie) met 2-3 verloren.
Onno Blok opende de avond tegen John van der Draai. De eerste 2 games
gingen naar de tegenstander (4-11, 6-11). Daarna boekte Onno winst (11-8) om
vervolgens de vierde game en de wedstrijd toch aan John te laten.
Arno Ynzonides kon in de tweede wedstrijd in de eerste game tegenstander Wim
Muit goed bijhouden (8-11). De winst in de tweede game gaf hoop (11-5). Maar

daarna was het toch Wim die de winst naar zich toetrok (6-11, 8-11) en
Hellevoets Effect op een 0-2 achterstand zette.
Het dubbelspel was spannend! De spelers waren aan elkaar gewaagd. Na vier
close games (11-9, 9-11, 12-10, 11-7) trokken Onno en Arno de winst naar zich
toe en brachten de pauzestand op 1-2.
Na de pauze kon Arno alleen in de eerste game John bijhouden (8-11). In de
twee daaropvolgende games was John een maatje te groot: 5-11, 4-11.
In de slotpartij kon Onno de eindstand een beter aanzien geven door Wim
duidelijk aan de kant te schuiven. Onno won met 3-0 (12-10, 11-6, 11-4) en
bracht de eindstand op 2-3 in Spijkenisser voordeel.
Door deze nederlaag kan Hellevoets Effect bijna niet meer aan de degradatie
ontkomen. De achterstand op de veilige 4e plaats is praktisch onoverbrugbaar
geworden. In theorie kan het nog met twee grote overwinningen. Het was voor
Onno en Arno leuk op dit niveau een competitie mee te draaien. Het gemis van
kopman Onno in een aantal wedstrijden (werk), brak uiteindelijk het team op.
Maar niet getreurd. In het najaar nieuwe kansen in de 3e klasse!

