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Maandelijks interview op de website 

Vorig jaar hebben we op de nieuwe website een begin gemaakt met 

maandelijkse interviews. Barry van Dijk was als regerend Algemeen 

Clubkampioen de gelukkige om als eerste aan bod te komen. Hij heeft ons toen 

prettig verrast met een openhartig en warm verhaal.  Gerard de Man was de 

tweede uitverkorene. Ook van hem een leuke bijdrage.  

Voor de vakantie wilde de redactie graag een nieuw interview toevoegen, 

maar het lid dat daarvoor gevraagd werd, heeft de redactie verzocht het uit te 

stellen, omdat hij het erg druk had. De redactie is daarin meegegaan. 

Het nieuwe seizoen is begonnen. Voor het septemberinterview is de huidig 

Algemeen Clubkampioen Arno Ynzonides gevraagd. Arno zei spontaan “Ja” en 

heeft in rap tempo onze vragen beantwoord. 

 
Arno Ynzonides is in juni 2018 na diverse tevergeefse pogingen Algemeen Clubkampioen 

geworden van Hellevoets Effect. De zesendertig jarige Arno (02-08-1982) tafeltennist al sinds 

zijn jeugd voor Hellevoets Effect (nov 1991). Hij speelt momenteel samen met Onno Blok in 

het 1e duoteam dat uitkomt in de 3e klasse van de afdeling West. Arno woont in Hellevoetsluis 

en is getrouwd met Joyce Janissen, eveneens lid van onze vereniging en spelend in het 

reguliere 1e team. Arno en Joyce hebben samen één kind, dochter Alyssa. Daarnaast heeft 

Joyce uit een eerdere relatie nog twee kinderen, Joey en Ashley. 

Arno woont al bijna zijn 

hele leven in 

Hellevoetsluis. Een korte 

tijd heeft hij in Rotterdam, 

Delft en Amerika 

gewoond. Sinds begin dit 

jaar woont hij samen met 

Joyce en Alyssa in een 

nieuw huis. Arno vindt 

Hellevoetsluis een rustige 

stad met alle 

voorzieningen in de buurt. 

Hij geniet van zijn gezin en 

vindt het leuk om te zien 

hoe hun dochtertje Alyssa van een jong kind aan het groeien is naar een (uiteindelijk) 

volwassen persoon. Arno: “Onze dochter Alyssa is inmiddels zes en we genieten ervan hoe ze 

speelt en omgaat met vriend(in)en, familie en dieren. De opvoeding van haar vind ik een 

uitdaging. Ik wil nog wel eens snel te streng zijn. Rustig blijven, goed luisteren en met haar 

communiceren heeft mijn aandacht. Mijn truc is haar af te leiden en dan dingen op een andere 

manier voor elkaar te krijgen.” Na een half jaar erg druk met klussen bezig geweest te zijn, 

gaan we de komende tijd weer meer genieten en leuke dingen doen.  
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Arno heeft verschillende studies afgerond. Onder andere Master in Accounting & Finance en 

Register Controller. Beiden aan de Universiteit in Rotterdam. Hij werkt al enkele jaren als 

controller bij Air France/KLM. Hij heeft het bij dat bedrijf altijd naar mijn zin en hoopt er nog 

vele jaren te mogen werken. Binnen dit bedrijf zijn er ook veel mogelijkheden om te 

veranderen van functie. Het lijkt dan net of je naar een ander bedrijf gaat. Wat wel steeds 

lastiger wordt, is de reistijd die hij door de toegenomen files dagelijks kwijt is.  

Arno’s politieke voorkeur gaat uit naar een partij die er voor zorgt dat de sterkste schouders 

de zwaarste lasten dragen. Hij stemt al een tijdje op de PvdA. 

Arno moet wel veel energie hebben, want hij geeft aan veel hobby’s te hebben. Tafeltennis is 

er natuurlijk een van. Maar daarnaast vindt hij verbouwingen ook altijd leuk (het vervangen 

van een lampje duurt meestal wat langer ). Ik heb veel geklust in ons huis. Nu de grotere 

klussen achter ons liggen, heb ik het plan bedacht ons 

huis “smart” te maken: bijvoorbeeld lampen die 

automatisch aan en uit gaan als er iemand binnenkomt.  

 

Arno luistert graag naar muziek en kijkt regelmatig films of series. En als het huis helemaal 

klaar is, wil ik weer muziek gaan maken (gitaar). En als het even kan veel blijven reizen. En 

tijdens die reizen fotografeer ik met regelmaat. De reiswens was een leuke bijkomstigheid van 

het werken bij Air France/KLM. Arno: “Je kan dan makkelijker op reis tegen aanvaardbare 

prijzen. We zijn de laatste jaren o.a. in Zuid-Afrika, Dubai, Lapland en Amerika geweest. 

Hoewel ik vaker op vakantie zou willen, mogen we natuurlijk niet klagen.” Maar er zijn nog 

reisbestemmingen genoeg die hij graag met Joyce en Alyssa wil bezoeken. Het moeten wel 

actieve vakanties zijn. En de mooiste reizen vindt Arno nog altijd de autotrips die hij maakt 

waarbij hij ’s morgens nog niet weet waar hij ‘s avonds slaapt. Maar hij blijft ook wel voor 

korte vakanties in Nederland. Huurt een huisje, pakt de fiets en verkent de omgeving.  

 

Voor welk gerecht kunnen we je wakker maken? Arno: “Ik eet graag een biefstukje, maar voor 

eten kun je me altijd wakker maken . 
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Je tafeltennis al sinds je jeugd bij Hellevoets 

Effect. Wat is voor jou de kracht van de 

tafeltennissport? Arno: “Tafeltennis is een 

mooie combinatie van techniek, reflex en 

mentale kracht.” Sportieve hoogtepunt? “Op 

deze vraag kan ik niet anders antwoorden dan 

het winnen van het algemeen 

clubkampioenschap afgelopen juni-maand.” 

Sportieve dieptepunt? Arno: “Heb ik niet 

echt. Het is een spelletje. Ik wil tijdens de 

wedstrijd wel graag winnen, maar mocht dat 

niet zo zijn dan is dat na de wedstrijd snel vergeten.” 

Jij bent door je lange lidmaatschap inmiddels een echte kenner van Hellevoets Effect 

geworden. Wat vind je sterke en zwakke punten van Hellevoets Effect? Arno: “Hellevoets 

Effect is een hechte vereniging met veel gezelligheid. Het is wel een vereniging met een 

beperkt aantal (op respectabele leeftijd zijnde) leden. Het spelniveau zou wel wat omhoog 

mogen en ik vind het jammer een aantal activiteiten niet meer georganiseerd worden (o.a. 

bowling, etentjes). Ik heb het te druk om de organisatie van die activiteiten zelf op te pakken.” 

Welk Hellevoets Effect lid verdient veel waardering? Arno: “Dat zijn er veel. Een aantal 

personen zit al jaren in het bestuur of in commissies. Zij zorgen ervoor dat we met zijn allen 

in Hellevoetsluis kunnen tafeltennissen bij deze vereniging.” 

Tot slot: wat vind je van de huidige competitieopzet en de plannen om de competitieopzet te 

wijzigen? Arno: “ik speel zelf sinds een aantal jaar Duo Competitie. Hoewel ik de Reguliere 

Competitie leuker vind qua opzet, is de tijd dat je klaar bent met competitie in de Duo 

competitie prettiger. Ik heb verschillende plannen gehoord over een nieuwe opzet, maar wat 

mij betreft blijft het zoals het is met keuze mogelijkheid tussen de huidige twee competities.” 

 

 



 

4 
 

 

    Internationaal tafeltennistoernooi in    Met Joyce en viervoeter 

                 Lloret de Mar (Spanje) 
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