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Interview met voorzitter JOOST Voogt. 

 

De redactie vuurde 30 vragen af op onze 

huidige voorzitter Joost Voogt. Hij is 

hiermee het zesde Hellevoets Effectlid dat 

nader voorgesteld wordt. Alhoewel, 

voorstellen hoeven we Joost bijna aan 

niemand. Al jarenlang is Joost een trouw 

én actief lid van de vereniging en daardoor 

een bekend lid. Ook in tafeltennisland 

heeft Joost inmiddels zijn strepen verdiend 

door zijn jarenlange deelname aan de 

competitie. 

 

Joost-Anne Voogt, roepnaam Joost, kwam 66 jaar geleden op 4 april 

(1953) ter wereld. Consternatie in het ziekenhuis. Een grapjas had Joost 

een naamplaatje om gedaan met de naam Joost van den Vondel. Hij werd 

daarom niet zonder slag of stoot aan zijn ouders mee naar huis gegeven. 

Joost wordt ook wel Joost den Draaier genoemd.  

 

Joost groeide op in 

Rozenburg. Hij heeft 

prettige herinneringen 

aan die tijd. In 1980 

verhuisde Joost naar 

zijn huidige woonplaats 

Hellevoetsluis dat 

inmiddels een dierbare 

plek voor hem is 

geworden. Joost: “Alles 

wat je nodig hebt, kun 

je in Hellevoetsluis 
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krijgen. Een keur aan winkels en restaurants, een bioscoop, een theater, 

kunstuitleen en de Vesting als mooie uitgaansgelegenheid met mijn vaste 

pleisterplaats Het Barbiertje. Je bent ook in een tel aan het strand, je kan 

in de polders lekker fietsen en genieten van de mooie natuur op Voorne 

Putten.”  

 

Naar welke Hellevoeter moet een straat genoemd worden? 

Joost: “Vind ik moeilijk. Er zijn zoveel mensen die in deze tijd een straat 

naar zich vernoemd mogen krijgen. Ik laat het aan anderen over een 

keuze te maken”. 

 

Papa Joost. 

Joost is single en 

heeft uit een 

eerdere relatie drie 

kinderen (Niels, 

Jamie en Yoel). Hij 

is blij met zijn 

jongens, maar had 

er graag nog een 

meisje bij gehad.  

 

Het opvoeden van 

de jongens was een 

uitdagende taak. In 

het begin als klein 

kind best lastig. Als 

baby en peuter wist 

je vaak niet echt 

wat er met je kind 

aan de hand was. 
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Soms kwam je achteraf tot de conclusie dat je het anders had moeten 

aanpakken.  

 

Joost vindt het belangrijk de kinderen normen en waarden bij te brengen 

en ze de kans geven om zich te ontplooien. Hij tracht(te) ze voor te 

bereiden op de toekomst. En die weg is er voor beiden één van vallen en 

opstaan. Joost: “Je hoofd stoten en daarvan leren is belangrijk.” De 

jongens hebben alle ruimte gekregen om te spelen, te sporten en te leren. 

Joost: “Sta wel met beide benen op de grond! Ik wil er voor de jongens 

zijn in voor- en tegenspoed.” Vrienden en vriendinnen van de jongens 

waren en zijn bij Joost altijd welkom. 

 

Niet lui en betrokken. 

 

In zijn werkende leven was Joost Technisch Medewerker in de Industriële 

Sector (Botlek). Momenteel is hij eigen baas, vrij man; gepensioneerd (66 

jaar en 4 maanden). Joost doet al een aantal jaar trouw zijn 

vrijwilligerswerk. 
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Joost volgt de politieke ontwikkelingen in Nederland op de voet. Hij kan 

zich niet vinden in het huidige beleid en vindt dat de regering verkeerde 

keuzes maakt. Joost zou graag andere accenten willen zien. Veiligheid 

(politie), Onderwijs (scholen/docenten) en Zorg verdienen meer aandacht. 

Nederland is te tolerant en de beleidsbepalers zijn te veel bezig om 

haantje de voorste te zijn in Europa en vergeten daarbij de Nederlanders 

met de kleine portemonnee. Joost: “Sommige lagen van de bevolking 

hebben het allerbelabberdst. Doe er eens wat aan, Nederland!”  

Joost heeft de laatste keer op GroenLinks gestemd. Maar als er nu Tweede 

Kamerverkiezingen komen, weet hij het nog niet. Hij wordt door twijfels 

overmand.  

 

Veel interesses. 

Joost heeft veel interesses. Op sportgebied volgt hij het voetbal en is 

actief deelnemer aan tafeltenniscompetitie en recreatief volleybal. 

Daarnaast doet hij aan modelbouw (1:87) en ontspant hij door het kijken 

naar detectiveseries/films en wandelen of fietsen in de natuur.  

Voor actualiteiten kijkt hij naar de televisie of leest de krant. Hij surft wel 

eens op het internet.  

 

Voor zijn vakantie wisselt Joost 

actieve en luie periodes af. De 

Scandinavische landen, Italië, Spanje 

en Portugal trekken hem aan, maar 

hij kan zich eveneens uitstekend 

vermaken in eigen land. Joost kan 

ook genieten van lekker eten. Je mag 

hem figuurlijk wakker maken voor 

Hollandse stamppotten, Hachee of de 

echte Hongaarse Goulash. 
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Tafeltennisser Joost. 

Tijdens de periode in het 

voortgezet onderwijs 

maakte Joost kennis met 

het tafeltennis (1966). 

Vanaf 1981 is Joost lid van 

Hellevoets Effect. De sociale 

contacten bij de vereniging 

zijn voor hem belangrijk. 

Veel gezellige uurtjes heeft 

Joost inmiddels doorgebracht met zijn tafeltennisvrienden en –vriendinnen 

bij de vereniging.  

 

Joost is niet alleen een consumerend lid, hij is ook al jaren actief 

betrokken bij het organiseren van activiteiten en evenementen. Sinds 

mensenheugenis was Joost wedstrijdsecretaris (Joost: “Ik ben 23 jaar 

wedstrijdsecretaris geweest. Ik vond het genoeg geweest en wilde de 25 

jaar niet vol maken   .”) en betrokken bij de Activiteitencommissie. 

Een tiental jaar is Joost voorzitter van de vereniging. Joost: “Niet 

aaneengesloten. Tussendoor heb ik de voorzittershamer overgedragen 

aan Henk Brongers die bereid was de voorzittershamer drie jaar van mij 

over te nemen. Toen Henk stopte, heb ik de hamer weer ter hand 

genomen en inmiddels ben ik al weer een aantal jaar in tweede termijn 

voorzitter.”  

 

De toekomst van Hellevoets Effect onder druk. 

Van een grote, bruisende vereniging in de vorige eeuw is de vereniging 

afgezakt naar een kleine, vergrijzende, hechte vereniging. Joost: “Jonge 

aanwas is nodig om het voortbestaan over een lange tijd te garanderen. 

Er zullen leden actief op moeten staan om nieuwe leden binnen te halen. 

De animo daarvoor is bij de huidige ledengroep onvoldoende om daar 

beleid op te zetten. Hellevoets Effect is een gezellige vereniging waar de 
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mensen leuk met elkaar omgaan. Kansen genoeg voor potentiele leden. 

De opvang van die nieuwe leden moet dan goed geregeld zijn, maar dat is 

tijdens de competitieperiode best lastig omdat de leden dan met een 

wedstrijd bezig zijn en te weinig tijd vrij kunnen maken om nieuwe 

mensen op te vangen en goed te begeleiden.”   

Hoogte- en dieptepunt. 

Al jarenlang actief tafeltennisser. Dan heb je beslist hoogte en 

dieptepunten. Toch, Joost? Joost: “Het onbetwiste hoogtepunt dat mij te 

binnen schiet is een behaald kampioenschap dat op de laatste speeldag 

tussen drie teams in ons voordeel beslist werd. De spanning die er was en 

dan ook nog zelf winnen!” Een dieptepunt? Joost: “Tsja, geen 

noemenswaardige dieptepunten. Ik speel voor mijn plezier” 

 

Welk Hellevoets Effect lid verdient veel waardering?  

Joost: “Velen…. Ik vind het moeilijk om er een persoon te kiezen.” 
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Wat vind je van de huidige competitieopzet?       

Joost: “Mijn voorkeur gaat uit naar de Reguliere Competitie. In die 

wedstrijden heb je meer contact met je tegenstander. Maar als besloten 

wordt de competitiewedstrijden qua tijdsduur in te korten, dan zou ik zijn 

voor een wedstrijd over 8 sets. Teams van drie, waarbij twee spelers twee 

enkelwedstrijden en een dubbel spelen en de derde speler drie 

enkelwedstrijden.  

 

Tot slot. 

De redactie dankt Joost voor zijn medewerking en openheid. We wensen 

hem met de overige (bestuurs)leden succes met de doelstelling de 

tafeltennisvereniging in de verre toekomst te waarborgen. Dat kan! Met 

vereende krachten! 

 

Nog wat recente foto’s. 

 

Tafeltennis maakt dorstig.                  Gastentoernooi 2018.  

Joost geknield voorste rij derde van rechts. 
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Internationaal Toernooi in Lloret de Mar 2017.         Gastentoernooi 2019.  

Joost samen op de vliegtuigtrap met Judith         Joost speelt samen met Maickel Kweekel 

(zus van Joyce Ynzonides-Janissen). 

 

 

Internationaal Toernooi Lloret de Mar 2019.  

Joost vormt samen met Gerard de Man een team. 

 

 

 

 

 

 

 

 


