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Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de thuiswedstrijd tegen Alexandria'66
19 met 1-4 verloren (2e klasse D). Zoals veel wedstrijden deze
voorjaarscompetitie, boden Arno Ynzonides en Onno Blok goed tegenstand,
maar kwamen ze ook deze keer op het einde tekort. Onno: "Ik merk dat de
tegenstanders vaster zijn tijdens de balwisselingen. Ze maken minder onnodige
fouten en de speelsnelheid en het vernuft is groter. Het breekt mij met name op
dat ik niet kan trainen. In de derde klasse kon ik dat op basis van mijn techniek
nog compenseren, maar in de tweede klasse kan ik het minder bijbenen".
Volgend seizoen weer in de derde klasse. Of dat mét Onno zal zijn is nog hoogst
onzeker. "Ik heb het zó druk, dat ik twijfel of het nog langer zin heeft om door te
gaan. Ik ben er nog niet uit, maar dit speelt wel in mijn hoofd."
Onno opende de avond met een wedstrijd tegen Falko Schouten. Met 9-11, 9-11
en 7-11 was de tegenstander net iets sterker.
Arno had de taak de teams weer op gelijke hoogte te brengen. In zijn partij tegen
Roy Mewe kende Arno een koude start. De eerste twee games gingen met 3-11
verloren. Arno kwam beter in zijn spel en maakte het Roy erg moeilijk. De
derde game kende een ongewone eindstand: 23-21 (!!!) in Arno's voordeel. De
vierde game ging opnieuw gelijk op, maar Roy trok toch aan het kortste eind: 811. Alexandria'66 nam een 2-0 voorsprong.
In het dubbelspel boden Onno en Arno uitstekend partij aan Falko en Roy. HE
nam een 2-1 gamevoorsprong (10-12, 13-11, 11-5) maar gaf die toch weer uit
handen 2-3 (9-11, 8-11). Een nieuwe nederlaag was een feit.
Na de pauze versloeg Onno Roy met 3-0: 11-7, 13-11 en 11-4. De eer was
gered. Arno kon het in de slotpartij niet nog een beter aanzien geven door een
overwinning op Falko. Arno opende dit keer wel sterk: 11-7. Falko nam de
volgende twee games voor zijn rekening (4-11, 8-11) waarna Arno de spelers
weer op gelijke gamehoogte bracht: 12-10. De beslissende game ging
vervolgens met 7-11 naar Falko waardoor de eindstand op 1-4 kwam.
Zonder tegenbericht gaan we er van uit dat Arno en Onno in het najaar samen in
de derde klasse uitkomen en weer voor het kampioenschap mee gaan strijden.

Koploper Hellevoets Effect 2 heeft in de 5e klasse L van de duocompetitie
gisterenavond zonder de geblesseerde kopman Arie van Keeken in Piershil een
1-4 nederlaag geleden tegen Korendijk 4. Een pijnlijke nederlaag tegen de
medekandidaat voor het kampioenschap.

Addo Koning en Henk Brongers traden onder toeziend oog en support van Arie
aan tegen Nico Nederlof en Jan Boone. Beide HE-spelers gaven alles wat ze in
zich hadden en boden goed tegenstand tegen de sterke tegenstanders. De enige
overwinning kwam van het tafeltennisbat van Addo. Hij won van Nico
Nederlof. Henk kwam jammer genoeg niet tot winst en ook het dubbel ging
verloren.
Met nog inhaalwedstrijden voor de boeg is de spanning volledig terug in de 5e
klasse L. Zowel Hellevoets Effect 2 als Korendijk 4 moeten nog tegen De Beer
4 uit Rozenburg. Korendijk 4 heeft ook nog de wedstrijd tegen De Treffers
Melissant 3 tegoed. De achterstand van Korendijk op Hellevoets Effect bedraagt
nu 3 winstpunten. Het lijkt er op dat Korendijk de strijd in haar voordeel gaat
beslissen.....

Kampioen Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond in de 6e klasse C van de
duocompetitie een geflatteerde 1-4 nederlaag geleden tegen buurman
Bernisse'80 2. In deze laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie leek het alsof
er nog van alles op het spel stond. De vier acteurs gingen tot het gaatje om de
punten binnen te halen. Vier van de 5 wedstrijden werden pas na een
beslissende, vijfde game beslecht.
Een uitgebreid verslag van onze correspondent B.B. volgt hieronder:
Met een ruime 1-4 nederlaag eindigde de competitie gisterenavond toch nog een
beetje in mineur. Bert Brinkman en Dimitri Dongor hadden nog een appeltje te
schillen met de mannen van Bernisse'80 uit Abbenbroek. In Abbenbroek werd in
de eerste competitiehelft met 2-3 verloren. Jan Korneef en Cor Bal waren deze
avond de tegenstanders.
Dimitri opende tegen Cor, Dimitri begon aarzelend aan deze wedstrijd en
verloor de eerste 2 games met 6-11 en 7-11. Hij kwam sterk terug. Via 11-9 en
12-10 werd het 2-2 in games. In de 5e game was het uiteindelijk Dimitri die aan
het langste eind trok 11-9.
Bert moest daarna de voorsprong vergroten door opnieuw te winnen van Jan.
Helaas lukte Bert dat niet. Via 11-9, 2-11, 11-4 en 4-11 moest ook deze
wedstrijd met een 5e game beslist worden. Het werd 7-11.
Het altijd sterke duo Dimitri en Bert leden voor het eerst sinds 30 oktober een
nederlaag in het dubbelspel. Ook deze wedstrijd had He moeite met de korte

ballen die Cor de hele avond speelde. Er werd eigenlijk kansloos verloren: 6-11,
7-11, 14-12 en 11-13.
De laatste 2 enkelspelen moesten deze avond de beslissing brengen. Dimitri
tegen Jan werd een leuke wedstrijd. Er werd om elk punt gestreden. Maar
Dimitri verloor opnieuw in 5 games. Vocht zich terug na een 0-2 achterstand
maar verloor de 5e game helaas met 8-11.
Bert en Cor speelden de laatste wedstrijd. Het werd een slijtageslag. Opnieuw
werd de wedstrijd pas beslist na 5 games. Cor bleek een taaie deze avond. Via
11-8, 9-11, 11-3 en 9-11 werd het 2-2 in games. In de 5e game kwam Bert met
3-7 achter kwam op 10-9 voorsprong, maar versloeg zich waardoor het 10-10
werd. Helaas was het verzet gebroken en won Cor met 10-12.
Een mooie overwinning voor Bernisse: 1-4. "Dit is lang geleden dat ik 2
enkelspelen verloor", zei Bert teleurgesteld na afloop. Het collectief zorgde deze
competitie ervoor dat we volgend seizoen 5e klasse gaan spelen. Bert en Dimitri
wonnen 11 van de 16 enkelwedstrijden en komen daardoor op een
winstpercentage van 69. Ivo Kooijman won 5 van de 8 enkelwedstrijden en
eindigde op 63%. Van de tien dubbelwedstrijden gingen er maar twee verloren
(=80%).
Dit was mijn bijdrage aan de voorjaarscompetitie. U leest mij weer in september
2018. Dan speelt HE 3 in de 5e klasse van de najaarscompetitie.
Vriendelijke groet en tot dan!
B.B.

Hellevoets Effect 2 speelde gisterenavond een uitwedstrijd tegen Atlantic 1 voor
de 5e klasse A van de reguliere competitie.
Gerard de Man: "Atlantic 1, altijd lastig... te vinden. We voegden een nieuw
hoofdstuk toe aan onze verhouding met navigatiesystemen, toen TomTom
besloot de routebeschrijving maar helemaal voor zichzelf te houden. Met
vereende krachten kwamen we toch bij de vereniging aan en.. een half uur
eerder dan vorig seizoen met navigatie!"
Het was niet de eerste keer dat Hellevoets Effect 2 tegen Atlantic 1 een
degradatieduel moest spelen. Er stond wel druk op de wedstrijd, maar er werden
onder het spelen ook geintjes gemaakt.

Gerard de Man ontsnapte in de eerste wedstrijd aan een nederlaag door een 2-0
achterstand tegen Elly Lammers om te zetten in een 3-2 overwinning. Net als
een bepaald elftal afgelopen weekeinde, het duurde alleen wel langer dan vijf
minuten.
In de tweede wedstrijd bracht Freek Sprokholt Hellevoets Effect 2 op een 2-0
voorsprong. Freek versloeg Henny van Leeuwen met 3-1.
Aan Joost Voogt de taak om een nieuw winstpunt toe te voegen. Joost trad aan
tegen Atlantic-kopman Jack Jonathans. Na twee goede games kon Joost het niet
bolwerken en verloor met 1-3 waardoor de tussenstand op 2-1 in Hellevoets
voordeel kwam.
Het dubbel was vervolgens weer voor Hellevoets Effect. Gerard en Freek (foto)
versloegen hun tegenstanders met klein verschil.
In de vijfde wedstrijd werd het vierde punt voor Hellevoets Effect behaald
(Gerard versloeg Henny van Leeuwen met 3-1) en was het team veilig. Geen
degradatie!
Uiteindelijk werd er met 3-7 gewonnen. Gerard de Man, Freek Sprokholt en
Joost Voogt wonnen ieder tweemaal, Gerard en Freek wonnen voor de vierde
keer op rij het dubbelspel. Aan de kant van Atlantic bleef Jack Jonathans
ongeslagen. Freek en Joost wisten hem een game af te snoepen, Gerard verloor
met 3-0 van Jack.

Hellevoets Effect 4 heeft door een mooie 4-1 uitoverwinning op Dordrecht 4 de
voorjaarscompetitie afgesloten op de derde plaats van de ranglijst (6e klasse D
duocompetitie).
In de openingswedstrijd versloeg Hans de Brandt in een lange wedstrijd Dian
Donders. Hans kwam met 0-2 in games achter (8-11, 8-11), maar wist de
wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken (11-7, 11-8, 11-5). Joke de Brandt
wist, eveneens na een aarzelend begin (11-9, 9-11), Sabine Meeuwen te verslaan
waardoor Hellevoets Effect 4 een 2-0 voorsprong nam.
In het dubbel speelde Hans samen met Bert van de Kamer. Zij versloegen Dian
en Sabine met duidelijke cijfers (11-4, 11-5, 11-4). HE ging met een goed
gevoel de pauze in!
Na de pauze volgde opnieuw een aardige partij waarin Dian zich net iets de
betere toonde dan Joke: 11-9, 11-8, 11-9. In de slotpartij speelde Hans opnieuw
vijf games. Hij zal wellicht gedacht hebben, "als we dan toch helemaal naar

Dordrecht reizen, laten we er dan een mooie, lange tafeltennisavond van maken,
waarin je de tegenstander ook speeltijd gunt". De gamestanden in Hans'
voordeel: 8-11, 11-6, 11-6, 7-11, 11-7. De 4-1 overwinning voor HE 4 een feit.
HE 4 kan werderom terug kijken op een goede competitiereeks. De tegenstand
was dit keer van gelijkwaardiger niveau. Dat maakt het een stuk leuker.

Hellevoets Effect 1 is gedegradeerd uit de 3e klasse A van de reguliere
competitie. Waar het team gisterenavond met 7-3 moest winnen, verloor het met
4-6 van ttv De Sprint 4. Dit was onvoldoende om concurrent TOGB 1 te
verschalken. De Hellevoetse overwinningen kwamen van het bat van Dick
Struik (2x), Barry van Dijk (1x) en Arno Ynzonides (1x). Man of the match was
Briellenaar Mark van Ruiven. Mark won al zijn enkelspelen (3x). De overige
Brielse punten werden gescoord door Peter Theenaart (2x) en het dubbel
Norbert Govers/Peter Theenaart. In het enkelspel kwam Norbert niet tot winst.
Later meer........

