20 februari 2018
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond in de 3e klasse A van de reguliere
competitie buurman De Sprint 4 (Brielle) een pijnlijke 8-2 nederlaag
toegebracht. Dick Struik "was weer helemaal terug" en bleef in het enkelspel
ongeslagen en won samen met Barry van Dijk ook het dubbelspel. Barry verloor
alleen van Peter Theenaart (6-11, 9-11 en 9-11); hij won van Norbert Govers (31) en Laura Visser (3-0). Joyce Ynzonides-Janissen verloor (natuurlijk in vijf
games) van Norbert Govers (12-10, 5-11, 6-11, 14-12 en 5-11), maar won van
Laura Visser (3-1) en Peter Theenaart (3-2). Een mooie overwinning die het
uitzicht op het kampioenschap en promotie weer reëel maakt.

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond een belangrijke, zwaar bevochten 6-4
overwinning geboekt op mede kampioenskandidaat Atlantic 1 in de 5e klasse A
van de reguliere competitie. Hierdoor behoudt ons team voorlopig de koppositie
op de ranglijst. Simone Vos was nog geblesseerd. Gerard de Man voldoende
hersteld om weer achter de wedstrijdtafel te verschijnen.
HE 2 kwam met 0-2 achter te staan door nederlagen van Gerard de Man (1-3
tegen Elly Lammers-Zonneveld) en Joost Voogt (0-3 tegen Jack Jonathans). De
tendens was wel gezet. Zowel Gerard als Joost bood uitstekend partij, maar de
tegenstanders gingen met klein verschil met de winst vandoor. Freek Sprokholt
versloeg in de derde wedstrijd van de avond Henny van Leeuwen-de Gelder na
opnieuw boeiende games: 10-12, 6-11, 11-8, 11-8, 11-7. Omdat vervolgens het
dubbel Freek/Joost kansloos verloor van Elly/Jack (0-3) namen de
Rotterdammers een 1-3 voorsprong.
Joost en Gerard brachten door overwinningen in hun tweede enkelspel (3-1 op
Elly, resp. 3-0 op Henny) beide teams weer op gelijke hoogte: 3-3. Freek verloor
daarop van de sterk spelende Jack (1-3), waarna Joost door een souvereine 3-0
overwinning op Elly de stand weer gelijk trok.
In de op één na laatste partij kwam Hellevoets Effect voor het eerst deze avond
op voorsprong. Freek won na een goede wedstrijd met 3-0 van Elly. De laatste
partij zou winst of een gelijk spel voor HE opleveren. De acteurs heetten Gerard
en Jack. En het was Gerards eer te na om deze avond opnieuw van Jack te

verliezen. In een vorige confrontatie had Gerard door te afwachtend spel van
Jack verloren. En dat zou hem deze avond niet wéér gebeuren. Het werd de dood
of de gladiolen. En na vijf zenuwslopende games wist Gerard Jack te verslaan en
was de eindoverwinning voor Hellevoets Effect 2 een feit (9-11, 7-11, 11-8, 1210, 12-10) !!!

Koploper Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de thuiswedstrijd tegen
Korendijk 4 met 2-3 verloren (5e klasse L duocompetitie) . De Hellevoetse
winstpunten kwamen van het tafeltennisbat van Arie van Keeken. Arie won met
uitstekend spel met 3-2 (11-9 in de 5e game!) van Nico Nederlof en met 3-0 (1210, 12-10 en 11-7) van Jacques Stols. Henk Brongers streed voor wat hij waard
was, had vertrouwen geput uit zijn eerste overwinningen na zijn heupoperatie,
maar kon het deze avond tegen Nico (0-3) en Jacques (1-3) niet bolwerken. Ook
in het dubbel trokken Arie en Henk aan het kortste eind: 7-11, 8-11 en 12-14.
Er is nog niets aan de hand, maar het is wel zaak om de draad weer op te pakken
om mee te blijven doen voor het kampioenschap.
De verrassing van de avond kwam van teamgenoot Addo Koning. Door
lichamelijke ongemakken kan hij momenteel niet tafeltennissen, maar hij was
wel aanwezig om alle wedstrijden als scheidsrechter op te treden. En daar waren
de spelers niet rouwig om...

Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond een verrassend grote thuisnederlaag
geleden tegen Dordrecht 14 (6e klasse D van de duocompetitie): 1-4.
In de openingspartij leed kopman Hans van de Brandt een vijf games nederlaag
tegen Dian Donders. Dian had net als Hans pas één nederlaag geleden in deze
voorjaarscompetitie en wist Hans in de beslissende game duidelijk aan de kant te
zetten: 11-4. Ook Bert v/d Kamer speelde in zijn eerste wedstrijd tegen Sabine
van Meeuwen vijf games. Bert nam nog wel een 2-1 gamevoorsprong, maar
moest de zege met 8-11 in de vijfde game toch aan Sabine laten.

Samen met Joke speelde Bert ook het dubbelspel. In vier games ging de zege
mee naar Dordrecht: 6-11, 9-11, 11-7 en 2-11.
Na de pauze versloeg Hans Sabine in drie games: 11-9, 11-7 en 11-6. Het eerste
HE-punt was binnen. In de laatste wedstrijd van de avond kon Bert de stand
geen beter aanzien geven. Hij was in de wedstrijd tegen de sterke Dian kansloos:
3-11, 5-11 en 4-11.
Door dit resultaat heeft Dordrecht 14 ons team in de ranglijst bijgehaald en kan
De Sprint 6 a.s. vrijdag de voorsprong uitbreiden en komt voor de Briellenaren
het kampioenschap naderbij.

22 februari 2018
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de belangrijke confrontatie met
Alexandria'66 19 verloren: 1-4. Daardoor zijn de Hellevoeters voorlopig onder
de degradatiestreep terecht gekomen van de 2e klasse D (duocompetitie).
Met Dick Struik in plaats van kopman Onno Blok, vertrok Arno Ynzonides naar
Rotterdam. Dick speelde in de eerste wedstrijd tegen Falco Schouten en begon
uitstekend. Met 11-4 ging de winst naar Dick. Dat kon hij helaas niet
vasthouden. De volgende drie games gingen naar Falco: 6-11, 6-11, 10-12.
Arno bracht na een goede wedstrijd de teams weer op gelijke hoogte. Hij won
met 11-7, 3-11, 11-7 en 11-7 van Roy Mewe.
De dubbelpartij werd een gelijkopgaande wedstrijd. Na een 5-11 nederlaag in de
1e game, boden de Hellevoeters goed tegenstand maar konden uiteindelijk de
winst niet pakken: 9-11, 9-11.
Na de pauze speelde Arno Ynzonides opnieuw een goede partij. Falco Schouten
wist echter de strijd in zijn voordeel te beslissen: 6-11, 9-11, 8-11. Tot slot kon
Dick het net niet bolwerken tegen Roy. Na vier enerverende games ging de
winst naar de Rotterdammer: 11-5, 9-11, 9-11 en 12-14.
Jammer dat er niet meer winstpunten uit deze wedstrijd gehaald zijn. Maar er is
nog een tweede competitiehelft te gaan om alles recht te trekken.

24 februari 2018
Koploper Hellevoets Effect 3 heeft gisteravond in de 6e klasse C van de
duocompetitie een verrassende uitnederlaag geleden tegen Bernisse'80 2. Het
was de eerste nederlaag in deze voorjaarscompetitie. Er werd in Abbenbroek
met 2-3 verloren.
De voornaamste oorzaak van de nederlaag werd het feit dat zowel Bert
Brinkman als de nog ongeslagen Dimitri Dongor niet bestand waren tegen het
materiaal waarmee invaller Daan de Jong op zijn tafeltennisbat speelde: aan
beide zijden lange noppen.
Dimitri opende de wedstrijd tegen Daan en verloor kansloos met 0-3. Dimitri:
"Er viel niet tegen te spelen. Ik kon mijn gebruikelijke speelwijze helemaal niet
uitvoeren. Echt kansloos!"
In de tweede wedstrijd speelde Bert tegen Jan Koorneef, zijn angstgegner. Bert
besloot, na twee recente nederlagen tegen Jan, dit keer het spel rustig te spelen.
Dat werkte uitstekend. Het geduld werd beloond. Met 11-6, 11-9, 7-11 en 11-6
trok Bert de winst naar zich toe en kwamen de partijen op gelijke voet: 1-1.
Het dubbel werd een leuke wedstrijd. Het HE-dubbel was nog zonder nederlaag
en hield dat ook deze wedstrijd in stand: 11-6, 11-8 en 11-8. In totaal is het HE3-dubbel nu 10 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag.
Na de pauze ondervond ook Bert dat het spelen tegen het materiaal van Daan
heel moeilijk is. Bert had net als Dimitri geen kans en verloor met 8-11, 3-11 en
8-11 waardoor na 4 wedstrijden de score weer in evenwicht was: 2-2.
De laatste wedstrijd zou de beslissing over winst en verlies brengen. Dimitri trad
aan tegen Jan. Het werd een thriller! Dimitri nam een een 2-0 gamevoorsprong,
Jan knokte zich knap terug en won de 3e en 4e game, zodat de 5e game de
beslissing moest brengen. Heel lang had Dimitri een mooie voorsprong. Hij
verkrampte aan het einde van de game en kon zijn 8-4 voorsprong niet over de
streep trekken en verloor met 9-11.
De Abbenbroekers namen de felicitaties in ontvangst.
HE 3 zag na deze wedstrijd de voorsprong op de nummer twee van de ranglijst
slinken tot 4 winstpunten. En die nummer 2 is nu Bernisse'80 2.
Op 5 maart speelt duo 3 in eigen huis tegen Twenty One Up 8. De uitwedstrijd
wist ons team met 3-2 te winnen. We zijn dus optimistisch gestemd.
(met dank aan correspondent B.B.)

