Maandag 3 december 2018
Korendijk 1-Hellevoets Effect 1: 2-3 (3e klasse J duocompetitie)
Hellevoets Effect 1 is er gisterenavond in Piershil ondanks de overwinning op Korendijk 1 er
niet in geslaagd het kampioenschap in de 3e klasse van de duocompetitie binnen te halen.
Waar een 4-1 overwinning noodzakelijk was, bleef het team steken op 3-2.
Jos Verkaart en Onno Blok openden de avond met een wedstrijd over de volle lengte. Jos
(Korendijk) nam een 2-0 gamevoorsprong (11-6, 11-6), maar kon het vervolgens net niet
afmaken: 2-3 (6-11, 10-12, 12-14). De spanning stond er bij Hellevoets Effect kopman Onno
dus goed op. Maar het belangrijkste was de overwinning!
Aan Arno Ynzonides de taak Erik Eikenboom aan de zegekar te binden. Het werd opnieuw
een 5 gameswedstrijd die met het kleinst mogelijke verschil beslecht werd. Dit keer viel het
niet uit in Hellevoets voordeel. Arno
verloor de beslissende game met 9-11
(11-8, 8-11, 5-11, 16-14, 9-11).
Tussenstand 1-1. Met als consequentie
dat vanaf dit moment alle wedstrijden
gewonnen moesten worden. En dat
was zoals kopman Onno eerder
meldde, "goed mogelijk".
Het begon prima met het dubbel. Arno
en Onno wisten Jos en Erik direct
onder druk te zetten en wonnen de
eerste twee games met 11-9 en 12-10.
Jos en Erik sputterden nog even tegen
(6-11) maar onze mannen maakten het
eenvoudig af: 11-4.
In de vierde wedstrijd gebeurde wat
niemand aan HE-zijde wilde. Arno had
het lastig tegen Jos Verkaart en kon
hem onvoldoende weerstand bieden.
In drie games trok Jos de wedstrijd
naar zich toe: 11-8, 11-7 en 11-6. Het
beoogde kampioenschap was definitief

uit zicht!
De laatste wedstrijd om des keizers baard werd toch nog een leuke. Erik en Onno streden
met elkaar om de eer en maakten er een enerverend gevecht van dat opnieuw met klein
verschil in Onno's voordeel beslist werd (13-11, 10-12, 11-9, 12-10). De eindstand kwam
daarmede op 3-2 in Hellevoets voordeel. Te weinig voor het kampioenschap en voor
Korendijk 1 waren de twee winstpunten te weinig voor klassenbehoud. Dit sterke team
speelt in het voorjaar in de 4e klasse. Ongetwijfeld keert het dan terug naar de 3e klasse. En
Hellevoets Effect? Huilt uit en begint opnieuw.

Dit was het laatste verslag van de voorjaarscompetitie. Alle teams zijn
uitgespeeld. Een prima voorjaarscompetitie waarin vier van de zes teams tot
op het laatst kampioenskansen hadden. Helaas is alleen het reguliere team 1
er in geslaagd de kansen te verzilveren. En de penningmeester maakte een
sprongetje…
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