Week 37: 10 tot en met 16 september 2018.
Maandag 10 september 2018.
Hellevoets Effect 1 – TOG 2: 6-4 (3e klasse A reguliere competitie).
Hellevoets Effect 1 heeft de eerste
wedstrijd van de najaarscompetitie
tegen TOG 2 uit Maassluis met 6-4
gewonnen (3e klasse A reguliere
competitie). Het was een zwaar
bevochten overwinning.
De kopmannen van beide verenigingen
(Barry van Dijk en Yoeri Toma)
openden de avond. In vijf games wist
Yoeri met 12-10 de overwinning naar
zich toe te halen en kwam TOG 2 toch
wel verrassend op voorsprong. Een
uitstekende overwinning van nestor
Dick Struik op Joyce van der Velde
bracht de partijen op gelijke hoogte:
11-5, 11-7, 11-7. Joyce YnzonidesJanissen zorgde dat HE 1 op
voorsprong kwam. Zij versloeg Aad van
Lienden met 11-9 in de vijfde game.
Maar door een nederlaag van het
stroef spelende dubbel Barry/Joyce
(tegen Aad/Joyce) gingen beide teams
met 2-2 de pauze in.
Door een kansloze nederlaag van Dick Struik tegen Yoeri Toma (5-11, 3-11, 8-11) kwamen de
spelers uit Maassluis op een 2-3 voorsprong. Daarna keerde het tij. Barry van Dijk liet Aad
van Lienden kansloos achter (11-8, 11-5, 11-6) en Dick maakte gehakt van Joyce van der
Velde (11-3, 11-3, 11-5). Nadat Joyce Ynzonides-Janissen Aad zijn derde nederlaag van de
avond toebracht (11-7, 11-9, 7-11, 10-12, 11-7) kwam HE 1 op een 5-3 voorsprong. Yoeri
Toma werd daarna de Man Of The Match door ook zijn derde enkelspel te winnen. Maar dat
ging allesbehalve makkelijk. Joyce Ynzonides -ook materiaalspeler- maakt het Yoeri best
lastig. Maar uiteindelijk was Yoeri's vastheid doorslaggevend (6-11, 8-11, 10-12).
In de laatste wedstrijd van de avond wist Barry van Dijk de Hellevoetse winst binnen te halen
door ook Joyce van der Velde haar derde nederlaag van de avond toe te brengen: 11-7, 11-3,
7-11, 11-7.
De Repelaer 4-Hellevoets Effect 3: 4-1 (5e klasse H Duo competitie)
Voorjaarskampioen Hellevoets Effect 3 (6e klasse afdeling West) heeft vanavond
kennisgemaakt met de 5e klasse. Hiervoor reisden Bert Brinkman en Ivo Kooijman naar

Spijkenisse om tegen De Repelaer 4
een zo goed mogelijk resultaat neer te
zetten. Anders dan de 1-4 uitslag doet
vermoeden, is dat Bert en Ivo goed
gelukt!
In de eerste wedstrijd speelden Iman
Sijben (De Repelaer) en Ivo Kooijman
een mooie, spannende wedstrijd tegen
elkaar. Iman won de eerste game (117), maar moest de volgende twee aan
Ivo laten (7-11, 7-11). In de vierde
game ging de winst weer naar Iman
(11-7) waardoor er een beslissende
vijfde game er aan te pas moest komen. Daarin was Iman Ivo met 11-4 de baas. De Repelaer
op voorsprong.
Ook Bert Brinkman bood vervolgens uitstekend partij aan Kees van Oers. Maar Bert trok aan
het kortste eind en verloor met 1-3 (9-11, 11-8, 8-11 en 3-11).
Het HE 3-dubbel had in de 5e klasse een geduchte reputatie. Het was nauwelijks te verslaan.
Maar nu leden Bert en Ivo in de eerste 5e klasse-confrontatie al een nederlaag: 5-11, 11-6, 711 en 5-11. De winst was hiermee voor De Repelaer een feit.
Maar in de resterende twee wedstrijden beet HE ook goed van zich af. Bert Brinkman wist
het eerste HE-punt te scoren door Kees van Oers in vier games te verslaan: 11-8, 12-10, 4-11
en 11-4. Ivo Kooijman tenslotte leed tegen Iman een nipte nederlaag (10-12, 10-12, 10-12)
waardoor de geflatteerde 1-4 eindstand op het wedstrijdformulier kwam.
Dinsdag 11 september 2018.
Sorry 2-Hellevoets Effect 1: 2-3 (3e klasse J Duo competitie).
Hellevoets Effect 1 is de najaarscompetitie in de 3e klasse J van de
duo-competitie goed van start
gegaan. In Oud-Beijerland werd
Sorry 2 met 3-2 verslagen.
Onno Blok opende de avond tegen
André Ronner. Hij won met 3-0 (118, 11-8 en 11-9). Arno Ynzonides
volgde het goede voorbeeld van
zijn teamgenoot. Arno trok de
wedstrijd tegen Marcel van
Barneveld met 3-1 naar zich toe:
11-7, 13-11, 9-11 en 11-6). Het
werd ondanks het gemis aan
vastheid nóg beter voor de “Hellevoeters”. Eenvoudige winst in het dubbelspel bracht HE 1
op een 3-0 voorsprong en de overwinning was binnen: 11-3, 11-9, 11-6.

Na de pauze verslikte Arno zich in André Ronner. Met een 1-3 nederlaag tot gevolg: 5-11, 119, 5-11, 9-11. Vervolgens bleek ook Onno het beste van zijn spel gehad te hebben. Met een
1-3 nederlaag tegen Marcel van Barneveld tot gevolg: 6-11, 11-7, 10-12, 4-11.
Er zal nog wedstrijdritme opgedaan moeten worden, om als titelkandidaat meer zekerheid in
te bouwen. Maar geen enkele reden om te zeuren. De winst in de eerste wedstrijd van een
competitie, is altijd een opsteker. Het is met dit team weleens minder van start gegaan.
Gefeliciteerd, mannen!
Vrijdag 14 september 2018.
Alexandria’66 17-Hellevoets Effect 2: 2-3 (5e klasse L Duo competitie)
Zonder de geblesseerde Addo Koning is
Hellevoets Effect 2 gisterenavond naar
Rotterdam vertrokken voor de wedstrijd tegen
Alexandria'66 17. Daar troffen onze mannen
voor de wedstrijd in de 5e klasse L van de
duocompetitie twee sympathieke tegenstanders
aan: Saskia Meijer (wie kent deze bevlogen
sportvrouw niet in de tafeltenniswereld!?!) en
Marko Mattheij.
Henk Brongers opende de avond tegen Saskia
Meijer. Of het nu aan de koude start lag of aan
zijn tafeltenniskwaliteiten, is niet vermeld, maar
Henk was kansloos: 3-11, 3-11 en 4-11.
Arie van Keeken bracht vervolgens de partijen
weer op gelijke hoogte door Marko Mattheij
met 3-1 te verslaan (9-11, 11-0, 11-8 en 11-6).
Zonder zijn vaste dubbelmaatje Addo, ging Henk
deze keer samen met Arie de dubbelstrijd aan.
Het was even wennen. De eerste game ging
verloren: 7-11. Maar daarna waren Arie en Henk
voldoende op elkaar ingespeeld om de wedstrijd
naar zich toe te trekken en met een voorsprong
de pauze in te gaan: 11-6, 11-8, 11-9.
Na de pauze direct de wedstrijd tussen beide sterkste
spelers: Saskia-Arie. Dat beloofde veel goeds. En de
toeschouwers werden niet teleurgesteld. Saskia won
de eerste game: 11-8. Vervolgens was Arie aan de
beurt met een knappe winst: 11-5. Je kan echter
Saskia nooit afschrijven. Zij trok met 11-5 de volgende
game naar zich toe en kwam weer op voorsprong. De
vierde game werd spannend en ging gelijk op.
Uiteindelijk wist Saskia deze te winnen en trok ze
tevens de onderlinge wedstrijd definitief naar zich toe.

Met een tussenstand van 2-2, gingen Marko en Henk vervolgens voor de beslissende
wedstrijd met elkaar in gevecht. Een een gevecht werd het. De schrijver van dit stukje was er
niet bij, maar is er zeker van dat de bekende grote zweetdruppels op Henks karakteristieke
hoofd verschenen zijn. Beide mannen waren aan elkaar gewaagd en maakten er een
spannende wedstrijd van. Henk kwam op voorsprong (11-8, 12-10), Marko vocht terug (811), maar krijger Henk sleepte de overwinning binnen met 11-9 in de vierde game.
De eerste teamwinst is binnen. Maandag volgt al de tweede tegenstander: buurman De
Sprint 3. Hopelijk is Addo dan weer in staat mee te spelen.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Hellevoets Effect 2 in de reguliere competitie 5e klasse F kwam deze week niet in actie. De
thuiswedstrijd tegen Papendrecht 9 is verplaatst.
De Beer 4-Hellevoets Effect 4 (6e klasse G Duo competitie).
Deze wedstrijd is op het allerlaatste moment door De Beer 4 geannuleerd.

