Maandag 29 oktober 2018
Hellevoets Effect 1-Xerxes 4: 6-4 (3e klasse A reguliere competitie)
Hellevoets Effect 1 heeft
gisterenavond een mooie,
verdiende overwinning behaald op
het Rotterdamse Xerxes 4. Voor de
vijfde keer deze najaarscompetitie
kwam de 6-4 eindstand op het
scorebord. En opnieuw was het
een zwaar bevochten overwinning.
We kunnen wel stellen dat Dick
Struik dit keer de Man Of The
Match was. Dick speelde zeer
gedreven. En goed! Hij won bijna
drie enkelwedstrijden. Bijna, want
tegen Suenz Hoffman moest Dick
na vijf enerverende games toch de
eveneens goed spelende Suenz
feliciteren. Dick won van Walter
Akkermans en Donald Hoogendijk.
Samen met Barry ook nog het
belangrijke dubbelspel.
Barry speelde deze avond erg
wisselvallig. Had na een dag
werken op het dak moeite met de
concentratie en verspeelde
daardoor onnodig punten. Hij
bleef hierdoor onder zijn niveau, maar wist desalniettemin twee wedstrijden mee te pakken
(Walter en Donald). Joyce zorgde na haar Zwitserse hoogtestage voor het zesde punt. Zij
versloeg Donald met 3-1. De hoogtestage moet volgende week zijn vruchten af gaan werpen.
Drie winstpartijen voor Joyce tegen Papendrecht 4???

Hellevoets Effect 2-Merwestad 2: 7-3 (5e klasse F reguliere competitie)
De wedstrijd tussen de nummer 3 (Hellevoets Effect 2) en
2 (Merwestad 2) van de 5e klasse F in de reguliere
competitie, is gewonnen door nummer 3. Hellevoets
Effect boekte een belangrijke 7-3 overwinning op deze
concurrent voor het kampioenschap.
Een belangrijk aandeel in de overwinning had Freek
Sprokholt. Freek won, met tact en geduld, zijn drie
enkelwedstrijden en wist samen met Joost Voogt ook
Theun Evers en Lenny Klarenbeek in het dubbelspel te
verslaan. De overige overwinningen kwamen van Joost
Voogt (2) en Rik Kooiman (1) in het enkelspel.
Hellevoets Effect: Freek Sprokholt 3, Joost Voogt 2, Rik
Kooiman 1
Merwestad: Lenny Klarenaar 2, Theun Evers 1, Harrie
Tempelaar 0.
Boomgaardshoek 4-Hellevoets Effect 3: 1-4 (5e klasse H
duocompetitie)
Hellevoets Effect 3 voelt zich als een vis in het water in de
5e klasse van de duocompetitie. Gisterenavond werd
Boomgaardshoek 4 in Hoogvliet met 4-1 verslagen. Het
enige Hoogvlietse punt kwam op naam van Richard Pijlman
die in de allerlaatste wedstrijd Dimitri Dongor met 3-2
versloeg (11-6 in de beslissende game). Bert Brinkman bleef
zonder nederlaag. Hij won zowel van Richard als Ricardo
Stubbe. Ook won Bert samen met Dimitri het dubbelspel.

Taveba 9-Hellevoets Effect 4: 2-3 (6e klasse G
duocompetitie)
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond in de 6e klasse van
de duocompetitie revanche genomen op Taveba 9. De
thuiswedstrijd ging met 2-3 verloren, maar gisteren
slaagde ons team er in Rob en Ton Wulffraat een 3-2
nederlaag toe te brengen. Hugo Wulffraat bleef net als in
de eerste wedstrijd geblesseerd aan de kant.
Hans de Brandt won de openingspartij met 3-1 van Rob
Wulffraat. Ton Wulffraat bracht beide partijen weer op
gelijke hoogte door een 3-0 winst op Joke de Brandt.
Omdat het dubbel Hans de Brandt/Bert vd Kamer de
gebroeders Ton/Rob Wulffraat met 11-9 in de vijfde game
het nakijken gaven, kwam HE 4 weer op voorsprong.

Na de pauze won Rob met 3-0 van Joke. Joke komt moeilijk tot winst. Ze is er deze
najaarscompetitie pas één keer in geslaagd een wedstrijd te winnen. Kom op Joke! !!!
Allesbeslissend zou de laatste wedstrijd tussen Ton en Hans worden. Maar Hans liet zien zijn
vorm na een stroeve start in de najaarscompetitie helemaal gevonden te hebben en won
met duidelijke cijfers (11-6. 11-3, 11-6) waardoor de winst in Barendrecht een feit werd.

Vrijdag 2 november 2018
Dordrecht 5-Hellevoets Effect 1: 3-2 (3e klasse J Duocompetitie)
Hellevoets Effect 1 heeft zich gisterenavond in
Dordrecht verslikt in Dordrecht 5 (3e klasse
duocompetitie). Het was nipt, maar toch wel
enigszins verrassend: 2-3. Beide teams waren
aan elkaar gewaagd. Wat dat betreft is de
uitslag een goede weergave. Maar als
kampioenskandidaat hadden we op een beter
resultaat gehoopt.
De toon werd direct gezet. Onno Blok sleepte
tegen Niels van Wijngaarden een vijf
gamesoverwinning eruit. Met 11-6 in de vijfde
game trok Onno de wedstrijd naar zich toe.
Arno Ynzonides gebruikte vervolgens tegen
Jasper van Heeren ook het maximaal aantal
games, maar hij verloor met 9-11 in de
beslissende. En dat viel tegen. Jasper had tot op
heden pas twee wedstrijden gewonnen.
Onno en Arno kwamen in het dubbelspel goed
uit de startblokken en namen een 2-0
gamevoorsprong. Ze konden het niet
vasthouden en gingen met 9-11, 6-11, 8-11
alsnog ten onder. De pauzestand: 1-2.
Na de pauze verloor Arno met kleine cijfers van Niels: 5-11, 10-12,
9-11. Gelukkig had Onno minder moeite met Jasper en bracht hij
met een 3-1 overwinning (11-8, 11-6, 8-11, 11-9) de eindstand op
2-3.
Door dit onverwachte resultaat is de kans op het kampioenschap
toch wel geslonken. De achterstand op Drivers 1 is nu 4 punten
met nog 1 wedstrijd in te halen. Volgende week wacht op
dinsdagavond de uitwedstrijd tegen De Sprint 5. Een mooie avond
om iets goed te maken.
De Sprint 3-Hellevoets Effect 2 (5e klasse L Duocompetitie)
Door fysieke ongemakken van Addo en Arie is uitstel voor deze wedstrijd aangevraagd.

