
Algemeen Clubkampioenschap 11 juni 2018 

De tweede avond van de clubkampioenschappen levert traditiegetrouw de Algemene 

Clubkampioen op die de Wisselbeker een jaar in haar of zijn bezit mag houden. De laatste 

twee jaar was Barry van Dijk de houder van de nieuwe Wisselbeker. Hij kon de beker 

definitief in zijn bezit nemen, maar er waren natuurlijk voldoende concurrenten (= 

teamgenoten) om hem dit te belemmeren. Wat niemand verwachtte, gebeurde toch…. 

Ook de tweede avond een goede opkomst. Alle leden die in staat waren te tafeltennissen, 

waren aanwezig en kwamen achter de wedstrijdtafel. Al kan gerust gesteld worden, dat 

enkele onder hen de nodige blessures en andere ongemakken moesten verbijten. 

Bij een kleine club ontkom je er niet aan de spelers op zo’n avond in te delen en te beseffen 

dat de krachtsverschillen wel erg groot zijn. Team 1 steekt er met kop en schouders 

bovenuit. De recreanten moeten alle zeilen bijzetten om aan te sluiten bij de overige 

competitiespelers. Er is een grote middengroep met vijfde/zesde klasse spelers die 

behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn en leuke onderlinge wedstrijden opleveren. Al waren ook 

daar de verhoudingen vorige en deze week duidelijk. Uiteindelijk viel alles in zijn plooi.  

 

In Poule A de verwachte eindstand. In Poule B een positieve rol voor Rik Kooiman die de 

zieke Ivo Kooijman en good old Wim Fortuin achter zich liet. In Poule C een felle strijd tussen 

teamgenoten Addo Koning, Henk Brongers en voorzitter Joost Voogt. Met Addo Koning als 

uiteindelijk overwinnaar en een keurige tweede plaats in de eindstand. Addo behoorde dit 



jaar tot “het selecte gezelschap”. Poule D gaf de meeste spanning en sensatie. Voor plaats 2 

en 4 waren de onderlinge wedstrijden beslissend. Bert Brinkman sluit een goed seizoen af en 

overmeesterde Freek Sprokholt (9-11, 11-6 en 11-7). Gaston Dolk verbaasde vriend en vijand 

door Gerard de Man (niet geheel fit) aan de zegekar te binden (11-6 en 11-9). Het geheim? 

Natuurlijk de hoeveelheid gemengde drop. 

De Poule Eindstanden: 

 

Poule A: 1. Barry van Dijk  4 gespeeld  4 gewonnen (8-0)   

  2. Dimitri Dongor  4 gespeeld  3 gewonnen (7-3) 

  3. Hans de Brandt  4 gespeeld 2 gewonnen (5-6) 

  4. Piet klink   4 gespeeld 1 gewonnen (4-6) 

  5. Bert v/d Kamer  4 gespeeld 0 gewonnen (1-8) 

 

Poule B: 1. Arno Ynzonides  4 gespeeld 4 gewonnen (8-0) 

  2. Arie van Keeken  4 gespeeld 3 gewonnen (6-2) 

  3. Rik Kooiman   4 gespeeld 2 gewonnen (4-4) 

  4. Ivo Kooijman   4 gespeeld 1 gewonnen (2-6) 

  5. Wim Fortuin   4 gespeeld 0 gewonnen (0-8) 

 

Poule C: 1. Joyce Ynzonides-Janissen 4 gespeeld 4 gewonnen (8-0) 

  2. Addo Koning   4 gespeeld 3 gewonnen (6-2) 

  3. Joost Voogt   4 gespeeld 2 gewonnen (4-5) 

  4. Henk Brongers  4 gespeeld 1 gewonnen (3-6) 

  5. Hans van Jaarsveld  4 gespeeld 0 gewonnen (0-8) 

 

Poule D: 1. Dick Struik   4 gespeeld 4 gewonnen (8-0) 

  2. Bert Brinkman  4 gespeeld  2 gewonnen  (4-6) * 

  3. Freek Sprokholt  4 gespeeld 2 gewonnen  (5-5) * 

  4. Gaston Dolk   4 gespeeld  1 gewonnen  (3-6) ** 

  5. Gerard de Man  4 gespeeld 1 gewonnen    (3-6) ** 

  * onderlinge wedstrijd beslissend 

  ** onderlinge wedstrijd beslissend 



De nummers 1 en 2 naar de Hoofdronde voor de Algemene Clubtitel. 

De nummers 2 en 4 naar de Verliezersronde. 

De nummers 5 naar de strijd om de titel “Best of the Rest”. 

 

Kwartfinale Hoofdronde: 

Het niveauverschil tussen de eerste teamspelers en de overige leden werd in deze kwartfinale 

opnieuw pijnlijk duidelijk. Alleen Addo mocht een game meepakken. Bert, Arie en Dimitri bleven 

zonder gamewinst en konden zich gaan douchen/omkleden. 

Barry van Dijk - Bert Brinkman  11-5 11-4 11-7   3-0 

Arno Ynzonides - Addo Koning  11-7 11-9 8-11 11-7  3-1 

Joyce Y Janissen - Arie van Keeken 11-6 11-3 11-3   3-0 

Dick Struik - Dimitri Dongor  11-9 11-5 11-6   3-0 

  

   

 

Halve Finale Hoofdronde: 

Het offerfeest begon in de Halve Finale. Het werden twee erg spannende, goede wedstrijden. In de 

ene Halve Finalewedstrijd werd titelverdediger Barry van Dijk het vuur na aan de schenen gelegd 

door Dick Struik. De strijd was ’s middags op de sociale media al begonnen en werd laat op de avond 



in het voordeel van Dick beslecht. Met kansen over en weer. Met Dick die de wedstrijd in de derde 

game op matchpoint al had kunnen beslissen. Met Barry die zich terug vocht. Maar uiteindelijk met 

Dick Struik als overwinnaar van een mooi tactisch spel. Met 11-9 in de vijfde, beslissende game ging 

Dick er met de winst vandoor en was Barry onttroond.  

In de andere Halve Finale kwam het echtpaar Ynzonides tegen elkaar uit. Arno en Joyce maakten er 

eveneens een leuke wedstrijd van. Joyce nam een 2-0 gamevoorsprong, maar kon die niet over de 

streep trekken. Geplaagd door allerlei ongemakken waren de vijf games er voor Joyce teveel aan. 

Arno was in de vijfde game Joyce duidelijk de baas en ging verdiend naar de Finale. 

Barry van Dijk – Dick Struik  7-11 10-12 15-13 11-6 9-11 2-3 

Arno Ynzonides – Joyce Y Janissen 10-12 8-11 11-8 11-9 11-5 3-2 

    

   

Finale om de Algemene Clubtitel: 

De Finale werd een ongelijke strijd. De hoeveelheid wedstrijden in korte tijd achter elkaar én de 

slopende match tegen Barry van Dijk werden Dick Struik teveel. De leeftijd ging meespelen en die is 

natuurlijk ruim in het voordeel van Arno. De tank was leeg bij Dick. Arno ging soeverein met de zege 

aan de haal en won verdiend de Algemene Clubtitel. In drie games was Arno de bovenliggende partij. 

Dick kwam er niet aan te pas. Arno, GEFELICTEERD !!! Dick, onze COMPLIMENTEN !!! Geweldig wat 

jullie beiden deze avond gepresteerd hebben. 

Dick Struik - Arno Ynzonides  7-11 6-11 9-11   0-3 

Arno neemt de Clubtitel over van Barry van Dijk die de afgelopen twee jaar won. 

      



Kwartfinale Verliezersronde: 

In deze Kwartfinaleronde kende Hans de Brandt geen problemen met Gaston Dolk (3-0). Rik Kooiman 

wist Henk Brongers tot het uiterste te dwingen. Na een 0-1 gameachterstand, nam Rik een 2-1 

voorsprong. Met klein verschil wist Henk vervolgens de wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken. 

Ook respect voor deze prestatie! Henk is ook niet meer de jongste, al wil zijn hoofd nog altijd een 

man die dartel achter de tafel springt. Maar Henk kent zijn beperkingen en mogelijkheden inmiddels 

goed. 

Ivo Kooijman was niet geheel fit aan het toernooi was begonnen en moest deze Kwartfinale 

noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. Een “walk over” voor Joost Voogt tot gevolg. In de 

laatste Kwartfinalewedstrijd vocht Piet klink voor wat hij waard was tegen Freek Sprokholt. Piet heeft 

voor veel tegenstanders een verraderlijk spel waardoor Piet regelmatig als winnaar uit de strijd komt. 

Dit keer echter niet. Freek wist de concentratie er bij te houden en bond ook Piet aan de zegekar. 

Hans de Brandt - Gaston Dolk  11-9 11-4 11-5   3-0 

Rik Kooiman - Henk Brongers  7-11 11-8 11-8 8-11 8-11 2-3  

Joost Voogt – Ivo Kooijman  Walk over Joost Voogt i.v.m. ziekte Ivo 

Freek Sprokholt – Piet Klink  10-12 11-4 13-11 11-7  3-1 

 

 

 

 



Halve Finale Verliezersronde: 

De Halve Finales beloofden spektakel! En dat werd het ook. De opeenvolgende wedstrijden 

begonnen wel zijn tol te eisen. Maar de heren waren niet van plan op te geven. Hans de Brandt en 

Henk Brongers werden de mooie winnaars ten kosten van Freek Sprokholt en Joost Voogt. De eerste 

twee games kon Freek Hans nog bijhouden. Daarna trok Hans de wedstrijd toch vrij eenvoudig naar 

zich toe. Henk Brongers en Joost Voogt waren aan elkaar gewaagd. Joost nam nog een 

gamevoorsprong, maar Henk liet zich niet de Finaleplek afpakken en trok met 3-1 de wedstrijd naar 

zich toe. Een mooie prestatie! 

Hans de Brandt – Freek Sprokholt 7-11 11-9 11-5 11-4  3-1 

Henk Brongers – Joost Voogt  8-11 15-13 12-10 11-8  3-1 

   

Finale Verliezersronde: 

Ook in de Verliezersronde was de Finale van minder spelniveau in vergelijking met de Halve 

Finalewedstrijden. Hans de Brandt en Henk Brongers vochten wel voor elke bal. Met Hans de Brandt 

als verdiende winnaar! Gefeliciteerd, Hans. Een goed toernooi, Henk! 

Hans de Brandt – Henk Brongers 11-3 11-7 11-9   3-0 

   

Best of the Rest: 

De Best of de Rest (nummers 5 na de poulewedstrijden) ging over een handvol dropjes en twee 

consumptiebonnen. Maar dat betekende niet dat de wedstrijden aan elkaar cadeau werden gedaan. 



In de halve finale won Gerard de Man de felle strijd met Bert van de Kamer. Na de 2-0 

gamevoorsprong wilde Gerard Bert al feliciteren met de overwinning. Niet beseffend dat de 

wedstrijd in de Best of Five werden beslist. Toen hij daar eenmaal achter was, greep hij de geboden 

kans door de volgende games naar zich toe te trekken. 

Wim Fortuin wist in de andere halve finalewedstrijd Hans van Jaarsveld in drie games te verslaan. In 

de eindstrijd kwam hij dus Gerard tegen. Die had geen clementie met Wim en ging er met 3-0 winst 

vandoor. De grote hand van Gerard was daarna gauw gevuld met lekkere drop en twee 

consumptiebonnen. 

Bert v/d Kamer – Gerard de Man 12-10 13-11 6-11 6-11 5-11 2-3 

Wim Fortuin – Hans van Jaarsveld 11-8 11-9 11-4   3-0 

Gerard de Man – Wim Fortuin  11-9 11-5 11-7   3-0 

 

SIMON Wisselbokaal 

Na afloop van de prijsuitreiking werd ook nog de SIMON Wisselbeker uitgereikt aan de speler met 

het hoogste gemiddelde winstpercentage in de najaars- en voorjaarscompetitie.  Eerst was er sprake 

van dat de heer SIMON, één van de oprichters van onze vereniging, de prijs zou uitreiken. Maar zijn 

gezondheid liet dit helaas niet toe. Daarom reikte wedstrijdsecretaris Gerard de Man de prijs uit. Hij 

overhandigde de beker aan winnaar Bert Brinkman. Bert speelde een constant seizoen, is de 

verdiende winnaar. Zijn mooie seizoen werd al beloond met de promotie naar de vijfde klasse van de 

Duocompetitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dank aan alle leden die er voor gezorgd hebben dat we dit mooie seizoen met allerlei 

competitiewedstrijden, toernooien en activiteiten op een waardige manier konden afsluiten. Een 

grote opkomst. Een kleine vereniging met een club mooie mensen. Veel sportieve vrienden. 

 
Ik vond het fijn erbij betrokken te zijn. Bij de toernooien, door mijn bijdrage aan de HE 

Facebookpagina en HE website. 

Deze maand nog op de maandagavonden afsluiten van 20.00 uur tot 22.00 uur. Daarna genieten van 
een hopelijk goede zomerperiode. Bedankt voor jullie samenwerking!!! Tot in het nieuwe seizoen!!!  
 
Jack Holten. 


