Team 1 in de 2e klasse D van de Duocompetitie
Maandag 13 september 2021
Hellevoets Effect 1-Overschie 2: 2-3
Hellevoets Effect 1 is gisterenavond
met een kleine 2-3 nederlaag aan de
competitie in de 2e klasse D begonnen.
Barry van Dijk en Arno Ynzonides
kwamen voor de Hellevoeters in actie.
"Sarah" Joyce Ynzonides bleef aan de
kant en verliet bij de 0-3 achterstand de
zaal om later te horen dat vanaf dat
moment de punten wel binnen gehaald
werden.
Barry van Dijk was in de openingspartij
kansloos tegen Glenn Krijgsman: 9-11,
5-11, 7-11. Ook Arno leed vervolgens
een nederlaag in zijn openingspartij
tegen Ardeshir Amini: 7-11, 11-1, 6-11,
7-11.
Het dubbel Barry/Arno gaf al een
voorteken voor de kentering in de
partij. Beide Hellevoeters streden voor
wat ze waard waren, maar moesten
met een kleine nederlaag genoegen
nemen: 9-11, 11-8, 9-11, 10-12. Barry
wist daarna -goed warm gespeeldArdeshir wel keurig te verslaan (11-3,
11-9, 11-8), waarna Arno het mooi
afrondde met zwaar bevochten winst
tegen Glenn: 11-8, 11-5, 2-11, 9-11, 11-5.
Volgende week maandag volgt de uitwedstrijd tegen Tavenu 1 in Numansdorp.
Altijd leuk om daar te spelen. Ons team zal met open armen ontvangen worden
door Chris Konijnendijk, Martin Jonas en/of Pieter Baas.
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Barry van Dijk:
2-1
Arno Ynzonides: 2-1
Barry/Arno:
1-0

050%
050%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 20 september 2021
Tavenu 1-Hellevoets Effect 1: 1-4
Hellevoets Effect 1 heeft de tweede wedstrijd in de 2e klasse D op
indrukwekkende wijze gewonnen van Tavenu 1 uit Numansdorp. Barry van Dijk
en Joyce Ynzonides-Janissen trokken naar Numansdorp om de 2-3
thuisnederlaag van vorige week tegen Overschie 2 recht te zetten.
Je hebt wel eens van die avonden dat alles lukt. Volgens Barry was dat deze
avond het geval. Dat leidde er voor hem toe dat hij met twee overwinningen in
het enkelspel (al was de zege tegen Pieter Baas nipt) en winst met Joyce in het
dubbelspel naar huis ging.
Joyce was kansloos tegen Pieter, maar wist in haar tweede enkelspel wel met
goed spel van Martin Jonas te winnen. Daardoor kwam een toch wel verrassende
1-4 overwinning op het einde van de wedstrijd op het scorebord in Hellevoets
voordeel.
Barry van Dijk:
Joyce Ynzonides-Janissen:
Barry/Joyce:

2-2
2-1
1-1

100%
050%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 27 september 2021
Hellevoets Effect-TOGB 2: 4-1
Hellevoets Effect 1 blijft goed presteren in de 2e klasse D van de
najaarscompetitie. Het behaalde gisteren een mooie 4-1 overwinning op TOGB
2.
In de openingswedstrijd verloor Arno Ynzonides van Joost Zoetemelk (7-11, 911, 3-11). Joyce Ynzonides-Janissen won daarna wel van Rob Rutjes (14-12, 118, 11-2) en bracht de teams op gelijke hoogte. Door een zwaar bevochten
overwinning in het dubbelspel (4-11, 11-6, 11-8, 7-11, 11-7) kwamen Arno en
Joyce op voorsprong. Ze gaven dit niet meer uit handen. Ondanks felle
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tegenstand! Arno versloeg Rob met 4-11, 13-11, 11-8, 11-5 en Joyce
verschalkte Joost na een intensief potje tafeltennis: 11-9, 19-17, 11-9.
Arno Ynzonides
Joyce Ynzonides-Janissen
Dubbel Arno/Joyce

2-1
2-2
1-1

050%
100%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 4 oktober 2021:
Hellevoets Effect 1-Pingwins 2: 3-2.
Bij de bekendmaking van de competitie indelingen, was Hellevoets Effect 1 niet
blij ingedeeld te zijn in de 2e klasse: "Veel te sterk!" Maar goed, ook deze
bittere pil werd geslikt en vervolgens alle energie en techniek bij elkaar geraapt
om de competitie zo goed mogelijk te spelen. En wat is nu het resultaat na vier
wedstrijden. Dertien overwinningen in twintig wedstrijden..... .
Maandag werd tegen De Pingwins 2 al weer de derde overwinning behaald.
Alleen van Overschie 2 werd tot nu toe verloren.
Barry van Dijk won eenvoudig zijn eerste wedstrijd van Rob Oort: 11-7, 11-6,
11-4. Natuurlijk had Joyce daarna haar beroemde, ook wel beruchte, vijf games
nodig om tot een overwinning te komen op Stefan Boeters. Ze boog daarbij een
1-2 gameachterstand knap om: 13-11, 6-11, 5-11, 11-4, 11-9.
Het dubbel Barry/Joyce was in de derde wedstrijd van de avond net niet
opgewassen tegen het dubbel Rob/Stefan: 8-11, 12-10, 13-15, 5-11. Maar door
de zege van Barry op Stefan (11-6, 11-7, 12-10) kwam de thuisploeg op een 3-1
voorsprong. Helaas kon Joyce daarna in de slotwedstrijd de eindstand niet nóg
mooier maken. Joyce moest na aanvankelijk winst in game 1 (11-8) haar
meerdere in Rob kennen: 9-11, 6-11, 6-11.
Een 3-2 zege. Een hoopvol begin na de eerste 4 competitieronden.
Klassenbehoud moet tot de mogelijkheden behoren.
Barry van Dijk:
Joyce Ynzonides-Janissen:
Dubbel Barry/Joyce:

2-2
2-1
1-0

100%
050%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Dinsdag 12 oktober 2021:
De Beer 1-Hellevoets Effect 1: 5-0.
Hellevoets Effect 1 is dinsdagavond in de 2e klasse D van de duocompetitie er
niet in geslaagd te verrassen tegen De Beer 1. Arno en Joyce verloren met 5-0
van Arnold Sturkenboom en Edwin Jouvernaar. Arno en Joyce boden uitstekend
tegenstand maar trokken telkens aan het kortste eind. Arno: "Een wedstrijd om
qua spel snel te vergeten. Verder als vanouds gezellig!"
Arno Ynzonides:
Joyce Ynzonides-Janissen:
Dubbel Arno/Joyce:

2-0
2-0
1-0

000%
000%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Stand na 1 competitiehelft:
1. De Beer
2. Tavenu
3. Overschie 2
4. Hellevoets Effect 1
5. Pingwins 1
6. TOGB 2

5 gespeeld 17 winstpunten
5 gespeeld 15 winstpunten
5 gespeeld 14 winstpunten
5 gespeeld 13 winstpunten
5 gespeeld 11 winstpunten
5 gespeeld 05 winstpunten

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Vrijdag 29 oktober 2021:
Overschie-Hellevoets Effect 1: 4-1.
Het is Hellevoets Effect 1 niet gelukt te verrassen tegen Overschie 2. In de
wedstrijd voor de 2e klasse D van de duocompetitie gingen de Hellevoetse
mannen Barry van Dijk en Arno Ynzonides opnieuw onderuit. Na de
thuiswedstrijd met 2-3 verloren te hebben, werd het vrijdagavond 1-4 voor de
Overschiemannen.
Barry van Dijk speelde goed. Hij maakte er in het enkelspel twee keer een
spannende wedstrijd van. Tegen Ardeshir Amini ging hij na vijf games met een
nipte nederlaag weer naar de kant (4-11, 11-9, 8-11, 11-9, 8-11) om in de
slotpartij de vijf gameswedstrijd tegen Glenn Krijgsman met kleinst mogelijke
verschil wel in zijn voordeel te beslissen.
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Arno Ynzonides kon in zijn beide enkelspelen geen winst boeken. Tegen Glenn
Krijgsman werd het 7-11, 7-11 en 4-11. De partij tegen Ardeshir Amini ging met
5-11, 8-11 en 11-13 verloren.
In het dubbel weinig krachtsverschil. Barry en Arno openden goed met een 1513 winst in game 1. Na 5-11 verlies in de 2e game, werd de 3e game weer
duidelijk gewonnen: 11-5. Game 4 ging net verloren (11-13) waarna de
Overschie mannen de laatste game met 11-7 in hun voordeel beslisten.
De grote nederlaag leidt er nu wel toe dat HE 1 onder de degradatiestreep
terecht is gekomen. Het wordt nog een enerverend slot van de competitie.
Handhaving behoort nog steeds tot de reële mogelijkheden.
Barry van Dijk:
Arno Ynzonides:
Dubbel Barry/Arno:

2-1
2-0
1-0

050%
000%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-01 november 2021:
Hellevoets Effect 1-Tavenu 1: 0-5.
Hellevoets Effect 1 heeft zich maandagavond geen dienst bewezen door de
thuiswedstrijd tegen koploper Tavenu 1 met 0-5 te verliezen (2e klasse D). Zo
kort na Halloween, wordt nu het degradatiespook toch wel echt omarmd.
Arno Ynzonides opende tegen invaller Arjan van den Tol. De eerste twee games
gingen gelijk op (11-13, 11-8), maar daarna bleek Arjan deze avond toch iets
sterker: 3-11, 8-11. Joyce Ynzonides-Janissen had in de wedstrijd tegen Pieter
Baas -net als in de heenwedstrijd- weinig kans. Het werd een reguliere 7-11, 911, 6-11 voor de voormalig Hellevoets Effect voorjaarstoernooi winnaar. HE 1
op een 0-2 achterstand.
Voor het dubbelspel kwamen Joyce Ynzonides-Janissen en Barry van Dijk voor
de Hellevoeters achter de tafel. Kon dit ingespeelde duo het tij keren? Nee,
helaas! Het werd na 6-11, 11-2, 2-11 en 7-11 een 3e nederlaag van deze 1e
novemberavond.
Na de pauze kwam Joyce nog het dichtst bij een overwinning. Arno verloor in
vier games van Pieter (4-11, 14-12, 5-11, 4-11), maar Joyce bood uitstekend
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tegenstand aan Arjan om pas na vijf games te capituleren: 4-11, 11-2, 9-11, 116, 7-11).
Arno na afloop van de wedstrijd: "Tavenu is favoriet voor het kampioenschap
en een zeer gezellige tegenstander. Joyce en ik speelden een verdienstelijke
wedstrijd, maar kwamen net te kort."
Arno Ynzonides:
Joyce Ynzonides Janissen:
Dubbel Barry/Joyce:

2-0
2-0
1-0

000%
000%
000%

Na aanvankelijk de nodige winstpunten gescoord te hebben, stagneert de score
ernstig in de laatste drie wedstrijden. Slecht 1 uit 15. Hierdoor is het team in
degradatiestrijd met Pingwins 1 terecht gekomen. Vervelend detail is dat HE 1
al vier winstpunten achterstand heeft. Na de thuiswedstrijd tegen De Beer 1
dat de punten ook hard nodig heeft, volgen nog uitwedstrijden tegen TOGB 2
(15 november 2021) en Pingwins 1 (24 november 2021). Een behoorlijke klus te
gaan om klassebehoud te realiseren. We wensen Joyce, Arno en Barry veel
succes!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tavenu 1
De Beer 1
Overschie 2
Pingwins 1
Hellevoets Effect 1
TOGB 2

7 gespeeld 24 winstpunten
7 gespeeld 23 winstpunten
7 gespeeld 21 winstpunten
7 gespeeld 18 winstpunten
7 gespeeld 14 winstpunten
7 gespeeld 05 winstpunten

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Door de aangescherpte Cornamaatregelen heeft het team zich drie
competitieronden voor het einde uit de najaarscompetitie teruggetrokken!
Resultaten:
Barry van Dijk:
Joyce Ynzonides-Janissen:
Arno Ynzonides:

08-07 088%
10-04 040%
10-02 020%

Dubbel Arno/Joyce:
Dubbel Barry/Joyce:
Dubbel Barry/Arno:

02-01 050%
03-01 033%
02-00 000%
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