24 september 2018
Hellevoets Effect 1-Papendrecht 4: 6-4 (3e klasse A – Reguliere Competitie)
Voor de derde keer op rij heeft Hellevoets Effect 1 in de 3e klasse A van de reguliere
competitie een 6-4 overwinning behaald. Na TOG 2 en Xerxes 4, ging gisterenavond
Papendrecht 4 met klein verschil ten onder.
Man van de wedstrijd was Barry van Dijk. Hij bleef in het enkelspel zonder nederlaag.
Makkelijk ging het allemaal niet, maar dat mocht na afloop de pret niet drukken.
Dick Struik knokte zich als vanouds door de avond. Speelde degelijk, leek ook ongeslagen te
blijven, maar verloor helaas zijn laatste enkelwedstrijd tegen de jeugdige Colin Lodder.
Joyce Ynzonides-Janissen kon, na twee nipt verloren wedstrijden tegen Rian van den Tempel
en Piet den Dikken, met haar materiaal de bij de senioren nog onervaren Colin Lodder aan
de zegekar binden.
Blijft over het dubbelspel. Dick en Barry waren daarin kansloos tegen Piet en Dick. Met 1-3
ging de zege mee naar Papendrecht.
Barry 3, Dick 2 en Joyce 1 brengt het totaal op 6. Genoeg voor de derde winst op rij. Hopelijk
kan het team dit vasthouden. Dan zullen er wel goede invallers gevonden moeten worden
voor de momenten waarop de basisspelers niet kunnen spelen. We gaan het zien!

Hellevoets Effect 2-De Repelaer 3: 5-5 (5e klasse F - Reguliere Competitie)
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond met 5-5 gelijk gespeeld in de derby tegen De
Repelaer 3 (reguliere competitie).
In het Hellevoetse team speelde debutant Rik Kooiman. Leuk weer eens een nieuw gezicht in
de teams waar te nemen. En Rik speelde -zoals verwacht- niet geheel onverdienstelijk. Hij
wist De Repelaer-voorzitter Rinus van Lier met 3-2 te verslaan (13-11 in de beslissende
game). De voorzittersclash Joost Voogt-Rinus van Lier werd een overwinning voor Joost.
Wist Rinus dan deze avond helemaal niets te winnen? Jawel hoor. Rinus was er op gebrand
dit keer van Gerard de Man te winnen. En dat gebeurde! Al in de openingswedstrijd. Rinus:
"Zo makkelijk heb ik het nog nooit tegen Gerard gehad". De cijfers? 11-9, 11-6, 11-6 in Rinus'
voordeel.
De Repelaer kwam overigens sterk uit de startblokken. Behalve de winst van Rinus op
Gerard, dolf Rik in zijn eerste HE competitiewedstrijd het onderspit tegen Kees van Oers.
Gelukkig kon Joost iets terug doen. Ondanks een slechte voorbereiding (Joost had deze
avond verschillende ballen hoog te houden) wist hij Frank Wagemans met 3-0 te verslaan
(11-6, 13-11, 11-5). Helaas ging het dubbel weer naar de tegenstanders. Gerard en Joost
verloren met 8-11 in de vijfde game van Rinus en Kees.
Hellevoets Effect leek in haar ritme te komen. Het trok door overwinningen van Rik (op
Rinus) en Gerard (3-0 tegen Frank) de stand weer gelijk: 3-3.
De Repelaer zette er weer een tandje bij en liep door overwinningen van Kees (3-1 tegen
Joost) en Frank (3-0 tegen Rik) uit naar 3-5. Gelukkig konden Joost en Gerard daarna hun
slotwedstrijd tot een goed eind brengen. Joost won van Rinus (3-0) en Gerard versloeg Kees
(3-1). Een door beide teams zwaar bevochten gelijkspel was het resultaat.

Hellevoets Effect 1-De Sprint 2: 4-1 (3e klasse J – Duo Competitie)
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond haar koppositie in de 3e klasse J van de
duocompetitie verstevigd. De Sprint 2 werd met 4-1 verslagen. Alleen het dubbelspel ging als
overwinning mee naar Brielle. Arno en Onno verloren met 9-11 in de vijfde, beslissende
game van Maarten van Loon en Bas Visser.
Nauwelijks ingespeeld hebbende, hadden Onno en Arno het hun eerstewedstrijden nog
betrekkelijk lastig. Onne won met 11-7, 11-8, 11-9 van Maarten, Arno gaf met 9-11, 11-8, 116 en 11-6 Bas het nakijken.

De laatste twee enkelspelen gingen een stuk vlotter. Onno gaf Bas geen enkel moment de
hoop op winst (11-9, 11-6, 11-3), Arno wist in de slotpartij eenvoudig Maarten achter zich te
laten (13-11, 11-2, 11-6).
HE 1 gaat nu na drie wedstrijden fier op kop met minimaal drie winstpunten meer als de
concurrentie.

Hellevoets Effect 2-De Repelaer 5: 2-3 (5e klasse L – Duo Competitie)
Hellevoets Effect 2 heeft in de 5e klasse L van de duocompetitie met 2-3 verloren van De
Repelaer 5. De overwinningen kwamen van Arie van Keeken en het dubbel Addo
Koning/Henk Brongers.
Hellevoets Effect 2 kwam met 0-2 achter omdat Addo Koning en Arie van Keeken hun eerste
wedstrijd verloren van Ian van de Munnik, respectievelijk Remco van Brenkelen. Het dubbel
Addo/Henk Brongers bracht wel de winst.
Na de pauze trok De Repelaer de winst naar zich toe, omdat Addo Koning ook zijn tweede
enkelspel verloor. De winst van Arie van Keeken was belangrijk voor de totaalpunten op het
einde van de competitie, maar was deze avond een doekje voor het bloeden.

Hellevoets Effect 3-De Sprint 4: 4-1 (5e klasse H – Duo Competitie)
Hellevoets Effect 3 blijft als 6e klasse promovendus uitstekend presteren in de vijfde klasse H
van de duocompetitie. Na een geflatteerde nederlaag tegen De Repelaer in de
openingswedstrijd van de najaarscompetitie, volgde vorige week 5-0 winst op
Boomgaardshoek. Gisterenavond boekten Bert Brinkman en Dimitri Dongor daar een mooie,
maar gelukkige 4-1 overwinning bij tegen De Sprint 4.

In de eerste wedstrijd won Dimitri vrij eenvoudig van Wim Nagtegaal: 11-5, 11-8, 11-5.
Daarna won Bert nog wel de eerste game van Kees van Doorn (12-10), maar Kees wist de
volgende games naar zich toe te trekken: 7-11, 7-11, 5-11.
Tijdens het dubbel schoten Bert en Dimitri uit de startblokken (11-4, 11-3) om vervolgens te
blokkeren (8-11, 4-11). Geconcentreerd en super gemotiveerd gingen ze de laatste en
beslissende game in. Daarin gingen beide koppels gelijk op en waren Bert en Dimitri de
gelukkigen met het kleinst mogelijke verschil: 12-10.
Na de pauze speelden Dimitri en Kees opnieuw een vijf games-wedstrijd. Eenvoudige winst
van Dimitri (11-5) werd gevolgd door een nederlaag (6-11). De derde game ging met 13-11
naar Dimitri om daarna de bal weer aan Kees te laten. In de beslissende game wist Dimitri
Kees met minimaal verschil te verschalken: 12-10.
In het slotakkoord ontliepen Bert en Wim elkaar niet veel. De gamestanden waren close.
Met 13-11, 11-13, 11-9 en 12-10 won Bert van Wim en wist de eindstand (ietwat geflatteerd
in HE-voordeel) op 4-1 te bepalen.

Hellevoets Effect 4-De Sprint 6: 2-3 (6e klasse G – Duo Competitie)
Hellevoets Effect 4 heeft de derby tegen De Sprint 6 (6e
klasse G duocompetitie) met 2-3 verloren. Gelukkig was
Joke de Brandt weer voldoende hersteld om haar
wedstrijden mee te spelen. Maar misschien was het wel iets
te vroeg.
In de eerste wedstrijd opende Hans de Brandt tegen Rudi
de Jong. De koude start brak Hans in de eerste game op (611), maar daarna liet hij Rudi gedecideerd achter zich (11-7,
11-2, 11-6). HE 4 op voorsprong.
Alhoewel niet 100% fit, maakte Joke er in de wedstrijd
tegen Arthur van Gemert er een boeiend gevecht van.
Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. Met klein verschil
ging de overwinning uiteindelijk naar Arthur: 6-11, 11-8, 911, 9-11.

In het dubbel kwamen Hans de Brandt en Bert vd
Kamer voor HE achter de tafel. Rudi en Arthur
wonnen de eerste game met klein verschil: 1012. In de tweede game liepen Hans en Bert al
snel achter de feiten aan. Een 5-11 verlies tot
gevolg. In de derde game konden beide
Hellevoeters het tij niet keren en ging de winst
verdiend mee naar Brielle (8-11). Pauzestand: 12.
Na de break wist Hans ook zij tweede
enkelwedstrijd te winnen. Hij gaf Arthur weinig
kansen: 11-8, 11-5, 11-8.
De slotpartij zou dus zoals vaak de winst of verlies brengen. De winst was voor Rudi, die Joke
zonder al te veel moeite achter zich hield. Joke's enthousiasme om te tafeltennissen won het
dus van de kracht. De felicitaties waren voor Arthur en Rudi.

