Maandag 8 oktober 2018
Hellevoets Effect 1-De Treffers M 2: 5-5 (3e klasse A reguliere competitie)
Hellevoets Effect 1 is voor het eerst deze competitie niet tot winst gekomen in de 3e klasse A
van de reguliere competitie. Na drie keer 6-4 winst werd het dit keer tegen De Treffers
Melissant 2 5-5. Mede veroorzaakt door het feit dat Dick niet fit was en zelfs zijn laatste
wedstrijd tegen Richard Knöps bij een 1-1 gamestand op moest geven.
De winst kwam aan Hellevoetse kant op conto van Barry van Dijk (3x), Joyce Ynzonides
Janissen (2x) en het dubbel Barry/Joyce. De Melissantpunten kwamen van Anton Keizer (2x)
en Robert Krapels (1x). En natuurlijk kreeg Richard de wedstrijd van Dick in de schoot
geworpen (1x).
Erg jammer natuurlijk, maar gezondheid gaat boven alles. Een verstandige beslissing, Dick!
Gelukkig staat deze week DHC 6-Papendrecht 4 op het programma waardoor het toch nog
spannend blijft in de 3e klasse A met (nu nog) de trotse leider HE 1. Maar de teams zijn aan
elkaar gewaagd. Het kan nog alle kanten op!

Korendijk 1-Hellevoets Effect 1: uitgesteld (3e klasse J duocompetitie)

Hellevoets Effect 2-Tavenu 4: 6-4 (5e klasse F reguliere competitie)
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in een spannende wedstrijd voor de 5e klasse F van
de reguliere competitie Tavenu 4 met 6-4 verslagen. Joost Voogt kon wegens ziekte niet
achter de wedstrijdtafel verschijnen, maar werd uitstekend vervangen door Dimitri Dongor.
Dimitri versloeg Klaas de Vries (3-1) en Hans Vreeman (3-2), maar kon Silvan Naaktgeboren
niet verschalken (0-3).
HE-Debutant Rik Kooiman wist Hans (3-0) en Klaas (3-2) eveneens te verslaan. Ook hij moest
zijn meerdere erkennen in Silvan (1-3). Het was de tweede wedstrijd voor Rik in de vijfde
klasse. En hij maakt de stoute verwachtingen helemaal waar!
En wat deed routinier Gerard de Man? Gerard begon met een eenvoudige overwinning op
Hans (3-0). Ook maakte Gerard het Silvan erg lastig. Na verlies in de eerste game (7-11) won
Gerard beide volgende games (11-7, 11-5) om vervolgens de vierde game weer aan Silvan te
laten (10-12). In de beslissende game wist Silvan een gaatje te slaan in Gerards verdediging
en gaf die voorsprong niet meer uit handen: 6-11. In zijn derde enkelwedstrijd versloeg
Gerard Klaas na vier enerverende games (3-1). Omdat eerder op de avond het dubbel mee
naar Numansdorp ging, betekende de overwinning op Klaas meteen ook de winst voor HE 2
in deze wedstrijd.

Scyedam 8-Hellevoets Effect 3 : 3-2 (5e klasse H duocompetitie)
Het goed in de vijfde klasse debuterende Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond in
Schiedam met 2-3 verloren van Scyedam 8. Ivo Kooijman en Bert Brinkman kwamen dit keer
achter de tafel. Bert was in uitstekende doen. Hij speelde tegen zowel Dick Vos als Ton
Schoenmakers vijf games voordat de beslissing viel. In de openingswedstrijd verloor Bert
met 6-11 in de vijfde game van Dick. In de slotpartij won Bert met 11-7 in de beslissende
game van Ton.
Ivo opende goed in zijn eerste wedstrijd tegen Ton. De 1e game leverde 11-8 winst op. Ton
herstelde zich enigszins (3-11), maar daarna trok Ivo de wedstrijd makkelijk naar zich toe
(11-6, 11-5). Tegen Dick was het lastiger, al kon Ivo goed bijblijven. Die wedstrijd ging
desalniettemin in drie games verloren.
Had HE 3 in de zesde klasse een dodelijk wapen met het dubbel, tot op heden gaat dit niet

op in de vijfde klasse. Ook dit keer ging de winst in het dubbel (verdiend) naar de
tegenstanders. Bij gelijk opgaande wedstrijden is het dubbel vaak beslissend. Ook dit keer
was dit het geval. Daardoor was de kleine nederlaag een feit.

Dinsdag 9 oktober 2018
Sorry 7-Hellevoets Effect 2: 0-5 (5e klasse L duocompetitie)
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond een pijnlijke 0-5
nederlaag geleden tegen Sorry 7 (5e klasse L
duocompetitie). Zonder de geblesseerde Addo Koning
reisden Arie van Keeken en Henk Brongers af naar Oud
Beijerland. Daar bleken Dick van Laren en Jan Verschoor
te sterk voor onze mannen. Meer details zijn tot op
heden niet bekend. De mannen durfden het
wedstrijdformulier niet openbaar te maken. Zouden ze
nu nog teneergeslagen in een hoekje zitten???
Update:
Het wedstrijdformulier is terecht.
In de wedstrijd waren beide teams volledig aan elkaar
gewaagd. Deze avond viel het balletje telkens de goede
kant op van de Oud-Beijerlanders. Ze deden hun naam
eer aan: Sorry (Dick en Jan). In vier van de vijf wedstrijden
ging het gelijk op. Alleen Dick leek echt wel sterker dan
Henk. Maar het was Henks laatste wedstrijd. "Drie is

teveel". Wel respect voor Henk dat hij nog altijd achter de wedstrijdtafel staat! Het is met
recht een echte liefhebber.

Vrijdag 12 oktober 2018
Overschie 5-Hellevoets Effect 4: 1-4 (6e klasse G duocompetitie)
Hellevoets Effect 4 met de jarige Joke de Brandt in hun midden, heeft gisterenavond in de 6e
klasse G van de duocompetitie met 4-1 gewonnen van Overschie 5. Alleen Bert van de
Kamer leed een 0-3 nederlaag tegen Victor de Waal. Het dubbelspel (Hans en Joke de
Brandt) ging ook wat moeizaam, maar de overige wedstrijden gingen zonder problemen naar
Hellevoets Effect.
Persoonlijke prestaties: Hans de Brandt: 2x / Bert vd Kamer 1x / Victor de Waal 1x / Leoni
Ouald Chaib 0x.

