Maandag 22 oktober 2018.
Hellevoets Effect 2-Papendrecht 9: 3-7 (5e klasse F reguliere competitie)
Spannender kunnen we het niet voor jullie maken. Dat
moeten de teams van Hellevoets Effect 2 en Papendrecht 9
in de 5e klasse F gedacht hebben. Nadat het
donderdagavond in Papendrecht na een spannende,
gelijkopgaande wedstrijd een gelijk spel werd (5-5), ging
het gisterenavond in Hellevoetsluis opnieuw gelijk op. Met
dien verschil dat de Papendrechters er nu met de 7-3 winst
er van door gingen.
In vergelijking met
donderdag speelde Rik Kooiman in plaats van Bert
Brinkman aan Hellevoetse kant. Het Papendrechtse team
kwam in dezelfde opstelling achter de tafel.
Gerard de Man en Jan Tillemans openden net als in
Papendrecht de avond. De toon werd direct gezet. Het
zou opnieuw een lange
avond worden. Jan won
wederom van Gerard en
had er vijf games voor
nodig. Met 11-4 in de
vijfde werd Gerard
verslagen.
Vier games had Eef
Schouten nodig om Hellevoets Effect op een 0-2
achterstand te zetten. Eef versloeg Rik Kooiman met 6-11,
11-6, 12-10, 11-6.
Gelukkig steekt Freek Sprokholt in goede vorm. Hij bracht
door een overwinning op Raymond van der Linden
Hellevoets Effect terug in de wedstrijd: 11-5, 6-11, 11-5, 511, 11-6. Het dubbel Gerard/Freek wist de teams weer op
gelijke hoogte te brengen: 11-7, 11-4, 11-9 (een vluggertje!). Tussenstand: 2-2.

Papendrecht liep door overwinningen van Jan
Tillemans (3-1 op Rik Kooiman) en Raymond van
der Linden (3-0 op Gerard de Man) uit naar een 42 voorsprong. De beslissing leek te vallen doordat
Eef Schouten vervolgens ook nog Freek Sprokholt
in vijf "close games" versloeg: 6-11, 11-8, 15-17,
12-10, 11-8. En dat werd nóg erger omdat Rik
Kooiman met miniem verschil verloor van
Raymond van der Linden: 5-11, 9-11, 10-12. De
Papendrechtse overwinning was een feit.
In de twee slotpartijen wist Freek Sprokholt nog
van Jan Tillemans te winnen, maar verloor Gerard de Man ook zijn derde wedstrijd van de
avond; nu van Eef Schouten: 11-7, 9-11, 7-11 en 7-11.
Een pijnlijke 3-7 nederlaag die Hellevoets Effect de koppositie kost. Maar er is natuurlijk nog
niets verloren. Vier teams zijn aan elkaar gewaagd in deze klasse. Nog vier ronden te gaan en
daarin ontmoet HE 2 ook nog de twee zwakkere teams uit de poule. Het kampioenschap is
nog niet verspeeld. Dus: zet hem op!

Dinsdag 23 oktober 2018
De Beer 4-Hellevoets Effect 4: 3-2 (6e klasse G duocompetitie)
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond de
uitwedstrijd tegen De Beer 4 gespeeld. Het was een
wedstrijd voor de 6e klasse G in de duocompetitie.
Joke de Brandt en Bert van de Kamer speelden de
enkelwedstrijden. Joke en Hans de Brandt het
dubbelspel.
Joke speelde voor
de derde keer mee
in de
enkelwedstrijden en behaalde tegen Ben van der End haar
eerste overwinning (3-1). Bert van de Kamer kon niet van
Ben winnen (2-3), maar hij won wel van Michel de Vries
(3-1). Michael versloeg op zijn beurt Joke, zodat alle
spelers eenmaal winst en verlies boekten op deze eerste
"herfst"avond. Het
vaak beslissende
dubbelspel ging
met 3-0 naar De
Beer, zodat Hellevoets Effect na drie overwinningen
(Bernisse'80, Overschie, De Beer) al weer tegen een
derde nederlaag aanliep (Taveba, De Sprint, De Beer).
De strijd om de eerste plaats in de 6e klasse G ligt
hierdoor weer helemaal open!

