Hellevoetsluis, 15 februari 2018.
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond in Hendrik-Ido-Ambacht een 5-0
overwinning behaald op het nog puntloze Serve'71 5 (6e klasse D
duocompetitie).
Joke de Brandt opende de wedstrijd tegen Reinier Treur. Het kostte even tijd
voordat Joke's motor warm gedraaid was, maar daarna sloeg ze toe: 6-11, 12-10,
11-7 en 11-7. Ook Bert v/d Kamer wist zijn wedstrijd tegen Remco Verburg
naar zich toe te trekken. Remco kwam er niet aan te pas: 11-5, 11-5 en 11-7.
Voor het dubbelspel kwam ook Hans de Brandt in de arena. Hij speelde samen
met Bert v/d Kamer. Opnieuw hadden tegenstanders Reinier / Remco weinig in
te brengen. Op eenvoudige wijze werd het 3-0 voor HE 4: 11-5, 11-5 en 11-4.
Na de pauze bleken ook de tweede enkelspelen van Joke (tegen Remco) en Bert
(tegen Reinier) geen probleem. Beiden wonnen gedecideerd met 3-0. Hierdoor
werd voor de tweede keer deze voorjaarscompetitie de maximale 5-0 score
behaald. Het ziet er naar uit dat HE 4 samen met De Sprint 6 en Tavenu 8 om de
eerste plaats en het kampioenschap gaat strijden. Volgende week ontmoeten die
concurrenten elkaar in Brielle. HE 4 treedt maandag in een thuiswedstrijd aan
tegen Dordrecht 14. Daarna zal duidelijk zijn of het denken aan een
kampioenschap reëel is.

Hellevoetsluis, 14 februari 2018
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Oude Tonge de maximale score
gehaald in de wedstrijd tegen ttv Oude Tonge 2 (5e klasse L duocompetitie):
5-0.
In de openingspartij speelde Henk Brongers tegen good old Piet Both. Piet
kwam goed uit de startblokken en won de 1e game met 11-5. Henk herstelde
zich in de tweede game (11-8). Nadat de volgende twee games eerlijk verdeeld
werden (8-11 en 11-8), moest de vijfde game de beslissing brengen over winst
of verlies. Henk trok de wedstrijd met 14-12 naar zich toe, waardoor HE 2 een
1-0 voorsprong nam.

In de tweede wedstrijd gaven Arie van Keeken en Hans Both elkaar goed partij.
In de gelijkopgaande wedstrijd trok Arie toch aan het langste eind: 11-8, 11-7 en
11-9.
Ook het dubbel leverde een mooie wedstrijd op. Maar ook hier ging de zege mee
naar Hellevoetsluis (11-3, 12-10, 11-9) en kwam de pauzestand op 0-3 in
Hellevoets voordeel en was de winst een feit.
En daar bleef het niet bij. Ook de laatste twee wedstrijden eindigden in
Hellevoets voordeel. Arie van Keeken won met 3-1 van Piet Both (11-8, 9-11,
11-4 en 11-7) en Henk Brongers versloeg Hans Both, eveneens met 3-1 (11-3, 911, 11-6 en 11-7). Hiermee kwam de vierde winstpartij in evenveel wedstrijden
tot stand. Een resultaat om trots op te zijn.
HE 2 gaat ruimschoots aan de leiding. De enige dissonant: de afwezigheid van
Addo Koning. Door ziekte heeft Addo deze voorjaarscompetitie nog geen
wedstrijd gespeeld.

Hellevoetsluis, 13 februari 2018
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse A van de reguliere competitie een
mooie 7-3 overwinning behaald op TOGB 1 uit Berkel en Rodenrijs. Barry van
Dijk en Joyce Ynzonides-Janissen bleven ongeslagen (3e winst in het enkelspel
en samen winst in het dubbelspel). Dick Struik had een offday en kwam niet tot
winst. Door deze overwinning is TOGB op de ranglijst gepasseerd en speelt ons
team weer mee in de kampioenschapsrace. Volgende week maandag kan weer
een belangrijke stap gemaakt worden als de nummer laatst in de competitiestand
in sportcomplex De Eendraght op bezoek komt: De Sprint 4. HE 1 zou zichzelf
een enorme dienst bewijzen als het weer met ruime cijfers wint.

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond een mooie 7-3 overwinning behaald op
Alexandria'66 12 (5e klasse A Reguliere competitie). Het door blessures van
Simone Vos en Gerard de Man geplaagde team, deed met invaller Hans de
Brandt goede zaken en nam (tijdelijk?) de koppositie over van Effekt'77 1. De
overwinningen kwamen van het tafeltennisbat van Hans de Brandt (3x), Joost
Voogt (2x) en Freek Sprokholt (2x). Het dubbelspel ging nipt naar de
Rotterdammers. Joost Voogt: "Een mooie uitslag in toch wel een spannende
wedstrijd, met taaie tegenstanders en 4 partijen in vijven".

Hellevoets Effect 1 kwam gisterenavond in actie voor de thuiswedstrijd tegen
De Repelaer 1 (2e klasse D duocompetitie).
In de eerste wedstrijd won Onno Blok in straight games van Wim Muit: 11-7,
11-6, 11-5. Arno Ynzonides kwam vervolgens in actie tegen kopman John van
der Draai. Arno won de eerste game: 11-9. In de tweede game viel de score in
het voordeel van John uit: 8-11. Nadat de derde game eenvoudig naar John ging,
kon Arno het in de vierde game weer spannend maken. Toch kon hij geen vijfde
game afdwingen en verloor met 8-11.
Het dubbelspel was een gelijk opgaande wedstrijd waarin Hellevoets Effect net
aan het korste eind trok: 8-11, 8-11 en 9-11. De pauzestand: 1-2.
Na de pauze kwamen de twee kopmannen tegen elkaar: Onno-John. Onno won
de 1e game met 12-10. Ook de tweede game was spannend, maar ging naar
John: 9-11. Helaas verloor Onno de grip op de wedstrijd waardoor hij een
nederlaag moest incasseren: 7-11 en 4-11. In de laatste wedstrijd wist Arno de
eindstand een beter aanzien te geven door Wim na een marathonpartij in het stof
te laten bijten. Via 13-11, 9-11, 11-9 7-11 en 11-7 werd de eindstand bepaald op
2-3.
HE geeft in de 2e klasse goed partij. We kunnen stellen dat Onno en Arno goed
mee kunnen, maar dat het geluk nog niet aan hun kant is. We hopen dat iets het
tij doet keren........

Hellevoets Effect 3 had bij aanvang van de voorjaarscompetitie maar een doel:
kampioen worden in de 6e klasse van de duocompetitie. Het behalen van die
doelstelling is gisterenavond weer dichterbij gekomen. In Schiedam versloegen
Dimitri Dongor en Bert Brinkman het eveneens nog ongeslagen Scyedam 8 met
de verpletterende cijfers 5-0.
Dimitri en Bert speelden tegen Henk van der Poort en de nog ongeslagen Teun
Kroone. Dimitri opende de wedstrijd tegen Henk. Het werd opnieuw
een eenvoudige overwinning voor de in topvorm verkerende Hellevoeter: 11-6,
11-4 en 11-0(!). Daarna wilde Bert Teun van zijn 100%-score afhalen. Het werd
een zeer spannende wedstrijd waarin Bert geduld moest hebben. Het was niet de
eerste keer deze voorjaarscompetitie dat Bert vijf games nodig had om de winst
binnen te hengelen. Bert won de vijfde en beslissende game met 15-13 (na
tussenstanden 2-4, 6-6, 8-9, 10-10).
Het dubbel was een leuke wedstrijd voor de toeschouwers. Scyedam probeerde
met korte ballen het spel te ontregelen, maar dat hielp ze niet aan de
overwinning. Deze ging mee naar Hellevoetsluis: 11-6, 11-5, 12-14 en 11-6.
Na de pauze speelde Bert een rustige wedstrijd tegen Henk. Bert won met 11-4,
11-6, 9-11 en 11-9.
In de laatste wedstrijd wilde Teun revanche nemen op zijn eerdere verlies. Maar
tegen Dimitri is momenteel weinig te beginnen. Beheerst boekte hij een 3-0
overwinning (drie keer 11-8).
Bert: "Of het nu aan zijn nieuwe batje ligt of niet. Een feit is dat Dimitri een
uitstekende voorjaarscompetitie speelt en nog geen game verloren heeft: 6 uit 6.
Ikzelf blijf iets achter met 7 uit 8 waaronder vier keer na vijf games. Ivo
Kooijman sluit volgende week vrijdag weer aan als we in Abbenbroek tegen
Bernisse'80 2 spelen"
Als Hellevoets Effect er in slaagt ook deze wedstrijd te winnen, kan er nog maar
weinig mis gaan in deze competitie.
(Van onze correspondent B.B.).

