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VOORJAARSCOMPETITIE 2018  
 

Reguliere competitie (teams van drie spelers, tien wedstrijden):  
 
3e klasse – Poule A.  
 

1. NN Rotterdam 1  10 - 73  
2. NTTC 2   10 - 59  
3. DHC 5    10 - 47  
4. TOGB 1   10 - 46  
5. Hellevoets Effect 1  10 - 44  
6. De Sprint 4   10 - 31  

 
Persoonlijke resultaten: 
 
Barry van Dijk    30 20   67% (ELO: 1235)  
Joyce Ynzonides-Janissen  20 10   50% (ELO: 1160)  
Dick Struik    30 10   33% (ELO: 1110)  
Arno Ynzonides   06 02   33% (ELO: 1202)  
Invaller  
Joost Voogt    03 00   00% (ELO: 0838) 

 
Wedstrijdverslagen: 
 
7 februari 2018  
Het naar de 3e klasse A gedegradeerde Hellevoets Effect 1 heeft in de reguliere competitie 
de eerste overwinning geboekt na een gelijkspel (5-5 tegen NTTC 2) en een nederlaag (4-6 
tegen NN Rotterdam 1). In Delft werd DHC 5 met 6-4 verslagen. Het was de derde lange 
wedstrijd in deze voorjaarscompetitie. Rond middernacht werd de laatste bal geslagen. 
Speler van de avond was Barry van Dijk (archieffoto). Barry won zijn drie enkelspelen. Samen 
met Dick Struik verloor Barry het dubbelspel ondanks drie matchpunten in de vierde game. 
In het enkelspel kwam Dick eenmaal tot winst: 3-1 tegen Tim de Lange. Joyce Ynzonides-
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Janissen won met degelijk spel van Tim de Lange (3-1) en Tjalling Fransen (3-1), maar verloor 
van Koen Jansen (1- 3). Het ziet er naar uit dat het in deze 3e klasse A een mooi gevecht voor 
het kampioenschap wordt. De teams lijken aan elkaar gewaagd, al heeft TOGB 1 misschien 
een licht voordeel. En laat dat team nu juist de volgende tegenstander zijn van de 
Hellevoeters. Allemaal aanstaande maandag naar sportcomplex De Eendraght om deze 
mooie confrontatie bij te wonen! 
 
13 februari 2018  
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse A van de reguliere competitie een mooie 7-3 
overwinning behaald op TOGB 1 uit Berkel en Rodenrijs. Barry van Dijk en Joyce Ynzonides-
Janissen bleven ongeslagen (3e winst in het enkelspel en samen winst in het dubbelspel). 
Dick Struik had een offday en kwam niet tot winst. Door deze overwinning is TOGB op de 
ranglijst gepasseerd en speelt ons team weer mee in de kampioenschapsrace. Volgende 
week maandag kan weer een belangrijke stap gemaakt worden als de nummer laatst in de 
competitiestand in sportcomplex De Eendraght op bezoek komt: De Sprint 4. HE 1 zou 
zichzelf een enorme dienst bewijzen als het weer met ruime cijfers wint. 
 
20 februari 2018 
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond in de 3e klasse A van de reguliere competitie 
buurman De Sprint 4 (Brielle) een pijnlijke 8-2 nederlaag toegebracht. Dick Struik "was weer 
helemaal terug" en bleef in het enkelspel ongeslagen en won samen met Barry van Dijk ook 
het dubbelspel. Barry verloor alleen van Peter Theenaart (6-11, 9-11 en 9-11); hij won van 
Norbert Govers (3- 1) en Laura Visser (3-0). Joyce Ynzonides-Janissen verloor (natuurlijk in 
vijf games) van Norbert Govers (12-10, 5-11, 6-11, 14-12 en 5-11), maar won van Laura 
Visser (3-1) en Peter Theenaart (3-2). Een mooie overwinning die het uitzicht op het 
kampioenschap en promotie weer reëel maakt.  
 
8 maart 2018  
De uitwedstrijd van Hellevoets Effect 1 tegen NTTC 2 (3 e klasse A reguliere competitie) is 
uitgesteld. 
 
13 maart 2018  
Het kampioenschap is voor Hellevoets Effect 1 na gisterenavond uit zicht (3e klasse A 
reguliere competitie). Barry van Dijk, Dick Struik en Joyce YnzonidesJanissen (net hersteld 
van griep) verloren met 2-8 van NN Rotterdam 1 en daardoor is de achterstand op deze 
koploper opgelopen tot 21 punten. Dat is de komende vier wedstrijden nauwelijks meer te 
overbruggen. Hellevoets Effect 1 kwam door de knappe overwinning van Barry van Dijk op 
Emie van Bodegom op een 1-0 voorsprong. Emie verloor pas zijn 3e wedstrijd deze 
voorjaarscompetitie. Dick Struik en Joyce Ynzonides-Janissen waren daarna kansloos in hun 
partijen tegen Hans Mol en Cuma Kondu. Barry en Joyce gaven in het dubbelspel Emie en 
Cuma goed tegenstand, maar konden de overwinning toch niet naar zich toe trekken 
waardoor NN Rotterdam een 1-3 voorsprong nam. Dick Struik verloor ook zijn tweede 
enkelspel (Emie van Bodegom) voordat Barry van Dijk weer een punt voor Hellevoets Effect 
op het wedstrijdformulier bracht. Barry behaalde opnieuw een mooie, maar zwaar 
bevochten overwinning op Cuma Kondu. NN Rotterdam nam een 1-5 voorsprong nadat Hans 
Mol Joyce Ynzonides-Janissen weinig kans had gegeven en de overwinning voor zich opeiste. 
De Rotterdammers stoomden door. Dick en Joyce kwamen niet tot winst (Cuma resp. Hans 
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en Emie). In de slotpartij bekroonde Barry zijn goede spel bijna met een derde overwinning. 
Maar met 6-11 in de beslissende vijfde game moest hij toch Hans feliciteren waardoor de 2-8 
eindstand een feit was. Het is jammer dat Hellevoets Effect 1 de hooggespannen 
verwachtingen niet waar kan maken. Barry van Dijk speelt een goede voorjaarscompetitie 
(winstpercentage van 78), maar Dick Struik en Joyce Ynzonides-Janissen winnen te weinig 
om de strijd met NN Rotterdam succesvol aan te gaan. Geen man/vrouw overboord! In de 
najaarscompetitie krijgt het team een nieuwe kans! 
 
20 maart 2018  
Dan heb je de vorm te pakken en speel je drie uitstekende wedstrijden, blijf je toch met 0 
overwinningen achter. Het overkwam gisterenavond good old Dick Struik in de wedstrijd van 
Hellevoets Effect 1 tegen DHC 5 (3e klasse A reguliere competitie). Dick doet er momenteel 
alles aan om zijn spelniveau op peil te hebben. Speelde een goede wedstrijd, maar verloor 
met klein verschil van zijn tegenstanders (11-13 in de 5e game tegen Martijn van Laar, 8-11 
in de 5e game tegen Koen Janssen en 8-11, 8-11 en 6-11 tegen Annika Mars). Barry van Dijk 
leverde vorige week nog een grote prestatie door Cuma Kondu en Emie van Bodegom (NN 
Rotterdam) te verslaan. Hoe groot was het contrast deze avond. Barry kwam niet in zijn spel 
en verloor pardoes en snel van Martijn van Laar (0-3) en Annika Mars (0-3). In zijn slotpartij 
won hij krakend en wel van Koen Janssen (12-14, 15-13, 13-11 en 11-6). De aanhouder wint! 
Joyce Ynzonides Janissen heeft ook betere avonden meegemaakt. Niet geheel fit, won ze wel 
van Koen Janssen, maar moest in de slotpartij tegen Martijn noodgedwongen opgeven met 
een beenblessure (bij een 0-2 stand in de beslissende 5e game). Barry en Dick hadden ook 
geen kans in het dubbelspel tegen Martijn en Annika waardoor de eindstand op 2-8 in het 
voordeel van de Delftenaren kwam. Consequentie van dit (sombere) verhaal is dat 
Hellevoets Effect eind deze week na de wedstrijd van TOGB 1 waarschijnlijk onder de 
degradatiestreep terecht komt (3e klasse A). Dit team onwaardig! Voornamelijk veroorzaakt 
doordat elke wedstrijd een andere speler niet in staat is te brengen wat hij/zij in zich heeft. 
Met uitwedstrijden tegen NTTC 2, TOGB 1 en De Sprint 4 in het vooruitzicht, moet 
klassebehoud er nog inzitten. Maar dan moet alles wel eens meezitten....... Nu zit het team 
duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. 
 
27 maart 2018  
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen NTTC 2 met 4-6 verloren (3e 
klasse A reguliere competitie). Zonder de geblesseerde Joyce Ynzonides-Janissen, maar met 
de uitstekende plaatsvervanger Arno Ynzonides. De eerste wedstrijd ging tussen de twee 
kopmannen Barry van Dijk (HE) en Maarten Appel (NTTC). Barry speelde goed, verloor de 
eerste twee games met 10-12 en trok vervolgens de derde game naar zich toe: 11-5. Barry 
kon het niet afmaken en kwam in de vierde game tekort (6-11) en verloor de wedstrijd. Ook 
Dick Struik toonde wederom goede vorm. Hij wist de stand gelijk te trekken door Fred 
Admiraal met 3-0 (11-7, 11-9, 11-5) te verslaan. Arno Ynzonides kon daarop niet van Richard 
van Houten winnen. Arno verloor met 7-11, 4-11 en 8-11. Omdat Barry en Dick het dubbel 
vrij kansloos verloren (5- 11, 11-9, 3-11 en 6-11) kwamen de Hellevoeters slecht uit de 
startblokken en op een 1-3 achterstand. Barry leverde in zijn tweede enkelwedstrijd van de 
avond een gevecht met Fred Admiraal. Deze strijd viel dit keer wél in Barry’s voordeel uit: 
12-10, 11-4, 13- 11. Arno maakte het daarna Maarten Appel verdraaid lastig. Arno bood zeer 
goed tegenstand. Hij kon de wedstrijd echter niet naar zich toe trekken: 13-15, 9-11, 11-8, 6-
11. Jammer! Omdat Dick vervolgens met klein verschil van Richard van Houten verloor (8-11, 
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7-11, 11-9 en 9-11), liep NTTC uit naar een 2-5 voorsprong. Eindelijk waren de goden HE 
goed gezind. Arno sloot zijn wedstrijdenreeks goed af met een keurige overwinning op Fred 
Admiraal. Barry pakte zijn tweede winst door Richard van Houten achter zich te laten. Dick 
kon tot slot op gaan voor winst en een gelijkspel. Als hij achter de wedstrijdtafel verschijnt, is 
niets onmogelijk. Maar kopman Maarten Appel was resoluut en liet Dick niet in zijn spel 
komen: 0-3 (7-11, 3-11, 4-11). De nederlaag was een feit. Ons team was toch tevreden met 
de vier behaalde overwinningen (bron: Dick). Die moeten leiden naar consolidatie van het 
derde klasseschap.  
NTTC: Maarten Appel 3x, Richard van Houten 2x, Fred Admiraal 0x.  
Hellevoets Effect: Barry van Dijk 2x, Dick Struik 1x, Arno Ynzonides 1x 
 
7 april 2018: 
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond in Berkel en Rodenrijs een verrassend grote 
nederlaag geleden tegen TOGB 1: 2-8. Hierdoor staat het team in de gevarenzone van de 3e 
klasse A. Gaat het team degraderen? "Nee!" is de overtuiging van Dick Struik. "We maken 
het volgende week in de slotpartij tegen De Sprint 4 wel in orde." Hellevoets Effect 1 trad 
verzwakt aan in Berkel en Rodenrijs. Joyce YnzonidesJanissen bleef met een spierscheuring 
aan de kant en werd vervangen door Joost Voogt (team 2/vijfde klasse). Joost was een 
maatje te klein voor dit niveau en verloor zijn drie enkelwedstrijden. Hij wist nog wel een 
game van Richard Vijverberg te winnen. Dick Struik kon zijn vorm van de laatste weken niet 
vasthouden en verloor al zijn wedstrijden, al was de nederlaag tegen Richard Vijverberg nipt 
(10-12 in de 5e game). Kopman en alleskunner Barry van Dijk was deze avond de man die 
voor de punten zorgde. Barry won van Peter van Zomeren (3-1: 12-10, 4-11, 13-11, 11- 3) en 
Richard Vijverberg (3-2: 8-11, 11-9, 11-8, 8-11 en 11-9), maar verloor van Alexander van 
Waaij (0-3: 8-11, 10-12, 8-11). Samen met Dick Struik verloor Barry ook het dubbel van Peter 
en Richard (1-3: 11-8, 7-11, 4-11, 7-11). Volgende week zal een grote overwinning in de 
uitwedstrijd tegen De Sprint 4 nodig zijn om degradatie te voorkomen. En dat op vrijdag de 
dertiende..... 
 
10 april 2018: 
Hellevoets Effect 1 is gedegradeerd uit de 3e klasse A van de reguliere competitie. Waar het 
team gisterenavond met 7-3 moest winnen, verloor het met 4-6 van ttv De Sprint 4. Dit was 
onvoldoende om concurrent TOGB 1 te verschalken. De Hellevoetse overwinningen kwamen 
van het bat van Dick Struik (2x), Barry van Dijk (1x) en Arno Ynzonides (1x). Man of the match 
was Briellenaar Mark van Ruiven. Mark won al zijn enkelspelen (3x). De overige Brielse 
punten werden gescoord door Peter Theenaart (2x) en het dubbel Norbert Govers/Peter 
Theenaart. In het enkelspel kwam Norbert niet tot winst. Later meer........ 
 
 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 
5e klasse – Poule A.  
 

1. Effekt 77 1   10 - 71  
2. Alexandria '66 12  10 - 55  
3. Hellevoets Effect 2  10 - 48  
4. De Repelaer 3  10 - 44  
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5. Atlantic 1   10 - 41  
6. De Sprint 5   10 – 41  

 
Persoonlijke resultaten: 
 
Simone Vos     03 - 03   100% (ELO: 918) 
Joost Voogt    27 - 13    48% (ELO: 838)  
Freek Sprokholt   27 - 13    48% (ELO: 870)  
Gerard de Man   26 - 11    42% (ELO: 846)  
Bert Brinkman   03 - 00    00% (ELO: 761)  
Invaller  
Hans de Brandt    03 - 03  100% (ELO: 923) 

Wedstrijdverslagen: 
 
7 februari 2018 
Na twee keer gelijk gespeeld te hebben (5-5), heeft Hellevoets Effect 2 in de thuiswedstrijd 
tegen De Sprint 5 de eerste winst van deze voorjaarscompetitie geboekt (5e klasse A - 
reguliere competitie): 7-3. Man of the match was Freek Sprokholt (archieffoto) die zowel zijn 
drie enkelspelen als het dubbelspel (samen met Joost Voogt) won. Het waren wel drie zwaar 
bevochten overwinningen, maar dat mocht de pret niet drukken. Joost Voogt had er ook zin 
in deze avond. Hij speelde zijn drie enkelspelen in vijf games. Twee keer trok Joost aan het 
langste eind (11-6 tegen Ger van Ruiven en 14-12 tegen Theo van de Hurk); Joost verloor 
met 9-11 in de vijfde game van Kees van Doorn. Gerard de Man won met 3-1 van Ger van 
Ruiven en verloor met 1-3 van Theo van de Hurk. De wedstrijd tegen Kees van Doorn moest 
Gerard door een rugblessure aan zich voorbij laten gaan. Door dit resultaat neemt HE 2 nu 
de tweede plaats op de ranglijst in. Er is nog niets verloren............. 
 
13 februari 2018 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond een mooie 7-3 overwinning behaald op 
Alexandria'66 12 (5e klasse A Reguliere competitie). Het door blessures van Simone Vos en 
Gerard de Man geplaagde team, deed met invaller Hans de Brandt goede zaken en nam 
(tijdelijk?) de koppositie over van Effekt'77 1. De overwinningen kwamen van het 
tafeltennisbat van Hans de Brandt (3x), Joost Voogt (2x) en Freek Sprokholt (2x). Het 
dubbelspel ging nipt naar de Rotterdammers. Joost Voogt: "Een mooie uitslag in toch wel 
een spannende wedstrijd, met taaie tegenstanders en 4 partijen in vijven". 
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20 februari 2018 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond een belangrijke, zwaar bevochten 6-4 overwinning 
geboekt op mede kampioenskandidaat Atlantic 1 in de 5 e klasse A van de reguliere 
competitie. Hierdoor behoudt ons team voorlopig de koppositie op de ranglijst. Simone Vos 
was nog geblesseerd. Gerard de Man voldoende hersteld om weer achter de wedstrijdtafel 
te verschijnen. HE 2 kwam met 0-2 achter te staan door nederlagen van Gerard de Man (1-3 
tegen Elly Lammers-Zonneveld) en Joost Voogt (0-3 tegen Jack Jonathans). De tendens was 
wel gezet. Zowel Gerard als Joost bood uitstekend partij, maar de tegenstanders gingen met 
klein verschil met de winst vandoor. Freek Sprokholt versloeg in de derde wedstrijd van de 
avond Henny van Leeuwen-de Gelder na opnieuw boeiende games: 10-12, 6-11, 11-8, 11-8, 
11-7. Omdat vervolgens het dubbel Freek/Joost kansloos verloor van Elly/Jack (0-3) namen 
de Rotterdammers een 1-3 voorsprong. Joost en Gerard brachten door overwinningen in 
hun tweede enkelspel (3-1 op Elly, resp. 3-0 op Henny) beide teams weer op gelijke hoogte: 
3-3. Freek verloor daarop van de sterk spelende Jack (1-3), waarna Joost door een 
souvereine 3-0 overwinning op Elly de stand weer gelijk trok. In de op één na laatste partij 
kwam Hellevoets Effect voor het eerst deze avond op voorsprong. Freek won na een goede 
wedstrijd met 3-0 van Elly. De laatste partij zou winst of een gelijk spel voor HE opleveren. 
De acteurs heetten Gerard en Jack. En het was Gerards eer te na om deze avond opnieuw 
van Jack te verliezen. In een vorige confrontatie had Gerard door te afwachtend spel van 
Jack verloren. En dat zou hem deze avond niet wéér gebeuren. Het werd de dood of de 
gladiolen. En na vijf zenuwslopende games wist Gerard Jack te verslaan en was de 
eindoverwinning voor Hellevoets Effect 2 een feit (9-11, 7-11, 11-8, 12- 10, 12-10) !!! 
 
7 maart 2018 
De topper in de 5e klasse A van de reguliere competitie, is dinsdagavond geëindigd in een 
deceptie voor Hellevoets Effect 2. Tegenstander en koploper Effekt'77 1 speelde met een 
geheel ander team als in de thuiswedstrijd, die in een gelijkspel eindigde (5-5). Met hun 
twee sterkste spelers in de gelederen (Wout en Bram de Jong), waren de 's-Gravendelers te 
sterk voor ons team dat achter de tafeltennistafel verscheen met Gerard de Man (nog steeds 
met rugklachten, waardoor niet 100% fit), Freek Sprokholt en Joost Voogt. Een pijnlijke 2-8 
nederlaag tot gevolg. De op de tweede plaats staande Hellevoeters (2 winstpunten minder) 
moesten tot de zevende partij van de avond wachten, voordat Joost Voogt door een 
overwinning op Henk van Twist het eerste winstpunt binnen haalde. Ook Gerard de Man 
wist in de op een na laatste partij van Henk van Twist te winnen. Freek Sprokholt bleef dit 
keer zonder winstpartij. De 2-8 nederlaag was hiermede een feit. Een illusie armer en een 
mooie ervaring rijker, reden de mannen laat in de avond terug naar Hellevoetsluis. 
 
13 maart 2018 
In een enerverende wedstrijd heeft Hellevoets Effect 2 in de ontmoeting met buurman De 
Repelaer 3 (Spijkenisse) het onderspit gedolven (5e klasse A reguliere competitie). De 
Spijkenisser gasten gingen tegen middernacht met een 7-3 overwinning naar huis. Freek 
Sprokholt liet zien dat zijn wedstrijd van vorige week een vergissing was (0 overwinningen). 
Hij zorgde (bijna) in zijn eentje voor de Hellevoetse score. Freek won in het enkelspel van 
Daan van Houdt en Kees van Oers en versloeg samen met Gerard de Man in het dubbelspel 
tegenstanders Daan van Houdt en Kees van Oers. Freek verloor van "the man of the match" 
Bert Kriesz. Bert bleef als enige speler deze avond zonder nederlaag. Joost Voogt speelde 
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aan Hellevoetse kant ook een goede wedstrijd, maar bleef toch met lege handen. 
Tegenstanders Daan en Bert konden Joost er pas in de vijfde, beslissende game eronder 
krijgen (6-11, resp. 7-11). Tegen Kees was de kaars bij Joost blijkbaar opgebrand. Hij leed een 
terechte nederlaag, ook al sputterde Joost in de vierde game nog even tegen. Gerard de 
Man kon naast de dubbelpartij deze avond geen winst boeken in het enkelspel. Al probeerde 
hij op zijn bekende wijze alles uit de wedstrijden te halen. Aan Spijkenisser kant kwamen de 
individuele scores van Bert (3x), Daan (2x) en Kees (2x). 
 
21 maart 2018 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Brielle met 4-6 verloren van De Sprint 5 (5e klasse 
A reguliere competitie). HE 2 nam nog wel een 2-0 voorsprong (Joost Voogt won van Ger van 
Ruiven en Gerard de Man van Kees van Doorn) voordat "man of the match" Theo van den 
Hurk het eerste Brielse punt binnen hengelde (winst op Freek Sprokholt). Het dubbel ging 
weer mee naar Hellevoetsluis, maar omdat Joost verloor van Kees brachten de Briellenaren 
de stand weer op 2-3. Freek versloeg daarna Ger en het leek er op dat de Hellevoeters 
geleidelijk aan met de zege naar huis zouden gaan. Maar daar dacht De Sprint anders over 
en ze lieten Hellevoets Effect in de overige wedstrijden achter zich en wisten de 2-4 
achterstand alsnog in winst om te zetten. Door deze nederlaag is Hellevoets Effect definitief 
uitgeschakeld voor het kampioenschap en staat het op de 2e plaats van de ranglijst, 9 
winstpunten achter koploper Effekt'77 dat nog een wedstrijd tegoed heeft. De persoonlijke 
resultaten: Theo vd Hurk 3x winst, Kees van Doorn 2x winst en Ger van Ruiven, Joost Voogt, 
Gerard de Man en Freek Sprokholt allen 1x winst. 
 
28 maart 2018  
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Rotterdam met 2-8 verloren van Alexandria’66 12 
(5e klasse A reguliere competitie). Voor ons team kwamen Gerard de Man, Freek Sprokholt 
en Bert Brinkman in actie. Gerard de Man opende de avond succesvol. Hij versloeg invaller 
Kees v/d Hoeven met 3-1 (13-11, 11-9, 5-11 en 11-8). Freek Sprokholt verloor daarna met 0-
3 (3-11, 6-11 en 8-11) van Trudie Peeters. Bert Brinkman kon in de derde partij van de avond 
alvast wennen aan het 5e klasse niveau. Hij speelde niet onverdienstelijk tegen Martin Klop. 
Toch eindigde de wedstrijd met 1-3 in zijn nadeel (3-11, 6-11, 11-7 en 7-11). Het dubbel 
Gerard/Freek bracht beide teams weer op gelijke hoogte na een zwaarbevochten vijf 
gamesoverwinning: 11-8 in de beslissende game (tussenstand 2-2). De rest van de avond 
kwam Hellevoets Effect 2 er tot de laatste partij niet meer aan te pas. Alexandria’66 12 liep 
uit naar een 2-7 voorsprong. In die laatste partij wist Freek het Kees v/d Hoeven lastig te 
maken, maar verloor hij met klein verschil toch van de Rotterdammer (4-11, 10-12 en 10-
12), waardoor de forse 2-8 nederlaag in de boeken genoteerd kon worden. De persoonlijke 
resultaten: Alexandria’66 12: Trudie Peeters 3x, Martin Klop 3x, Kees v/d Hoeven 2x. 
Hellevoets Effect: Gerard de Man 1x, Freek Sporkholt 0x, Bert Brinkman 0x. De uitgebreide 
reactie van Gerard de Man na afloop van de wedstrijd: “Het zit ons team in de tweede helft 
van de competitie niet mee. We moeten nu zelfs vrezen voor degradatie. Dat ligt aan fysieke 
ongemakken bij de spelers en sterkere tegenstanders die nu voor het eerst in actie komen. 
Simone Vos is lang geblesseerd, Freek Sprokholt kampt sinds vorige week met een 
knieblessure en moest op de maandagavond als invaller bij het duo-team 2 al aan de bak 
tegen de veteranen Adrie de Rijk en Piet Both van Oude Tonge. Ik zelf kampte tijdelijk met 
mijn rug.” “De avond begon voorspoedig met een 3-1 overwinning van mijzelf op invaller 
Kees van de Hoeven. Ik won samen met Freek op het nippertje het dubbelspel van Trudy 
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Peeters en Martin Klop. Trudy en Martin wisten in de vijfde game een 5-0 voorsprong niet 
vast te houden en verloren de beslissende game met 11-8” “De verdienstelijk spelende 
invaller Bert Brinkman kwam niet tot winst, maar wist tegen Trudy en Martin wel een vierde 
game af te dwingen. Het waren zulke lange wedstrijden dat Kees en Gerard zich afvroegen of 
ze niet beter direct door konden gaan naar hun werk. Dat viel uiteindelijk mee, de uitslag 
trouwens niet want er werd met 8-2 verloren. Lichtpuntje is wel dat Freek en ik nu drie 
dubbelspelen op rij hebben gewonnen”. 
 
10 april 2018 
Hellevoets Effect 2 speelde gisterenavond een uitwedstrijd tegen Atlantic 1 voor de 5e klasse 
A van de reguliere competitie. Gerard de Man: "Atlantic 1, altijd lastig... te vinden. We 
voegden een nieuw hoofdstuk toe aan onze verhouding met navigatiesystemen, toen 
TomTom besloot de routebeschrijving maar helemaal voor zichzelf te houden. Met vereende 
krachten kwamen we toch bij de vereniging aan en.. een half uur eerder dan vorig seizoen 
met navigatie!" Het was niet de eerste keer dat Hellevoets Effect 2 tegen Atlantic 1 een 
degradatieduel moest spelen. Er stond wel druk op de wedstrijd, maar er werden onder het 
spelen ook geintjes gemaakt. Gerard de Man ontsnapte in de eerste wedstrijd aan een 
nederlaag door een 2-0 achterstand tegen Elly Lammers om te zetten in een 3-2 
overwinning. Net als een bepaald elftal afgelopen weekeinde, het duurde alleen wel langer 
dan vijf minuten. In de tweede wedstrijd bracht Freek Sprokholt Hellevoets Effect 2 op een 
2-0 voorsprong. Freek versloeg Henny van Leeuwen met 3-1. Aan Joost Voogt de taak om 
een nieuw winstpunt toe te voegen. Joost trad aan tegen Atlantic-kopman Jack Jonathans. 
Na twee goede games kon Joost het niet bolwerken en verloor met 1-3 waardoor de 
tussenstand op 2-1 in Hellevoets voordeel kwam. Het dubbel was vervolgens weer voor 
Hellevoets Effect. Gerard en Freek (foto) versloegen hun tegenstanders met klein verschil. In 
de vijfde wedstrijd werd het vierde punt voor Hellevoets Effect behaald (Gerard versloeg 
Henny van Leeuwen met 3-1) en was het team veilig. Geen degradatie! Uiteindelijk werd er 
met 3-7 gewonnen. Gerard de Man, Freek Sprokholt en Joost Voogt wonnen ieder 
tweemaal, Gerard en Freek wonnen voor de vierde keer op rij het dubbelspel. Aan de kant 
van Atlantic bleef Jack Jonathans ongeslagen. Freek en Joost wisten hem een game af te 
snoepen, Gerard verloor met 3-0 van Jack. 
 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 

Duocompetitie (teams van twee of drie spelers, vijf wedstrijden):  
 
2e klasse – Poule D  
 

1. Twenty-one Up 3  10 - 38  
2. NN Rotterdam 1  10 - 34  
3. De Repelaer 1  10 - 24  
4. Alexandria '66 19  10 - 23  
5. Hellevoets Effect 1  10 - 17  
6. De Beer 2   10 - 14  
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Persoonlijke resultaten: 
 
A. Ynzonides (Arno)   14 - 06    43% (ELO: 1202)  
O. Blok (Onno)   16 - 06    38% (ELO: 1276)  
J. Ynzonides-Janissen (Joyce) 04 - 01    25% (ELO: 1160)  
D. Struik (Dick)   06 - 00    00% (ELO: 1110) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wedstrijdverslagen: 
 
7 februari 2018 
Hellevoets Effect 1 heeft de thuiswedstrijd tegen NN Rotterdam met 1-4 verloren (2e klasse 
D duocompetitie). De twee kopmannen openden de avond tegen elkaar: Onno Blok 
(archieffoto) en Cuma Kondu. Cuma trok de eerste game naar zich toe: 11-13. In de twee 
daaropvolgende games was het spannend en gingen beide spelers gelijk op. Toch wist Cuma 
de winst naar zich toe te trekken: 7-11 en 10-12. In de tweede wedstrijd verving Joyce 
Ynzonides-Janissen echtgenoot Arno. Joyce had weinig in te brengen tegen Emie van 
Bodegom en verloor kansloos in drie games: 7-11, 5-11 en 4-11. Het dubbelspel werd een 
lange partij die pas na vijf games in het voordeel van de Rotterdammers beslist werd: 5-11. 
Na de pauze lukte het Onno de hatelijke 0 van het scorebord te krijgen. Onno versloeg met 
duidelijke cijfers Emie van Bodegom: 11-5, 11-9, 11-6. Aan het eind van de avond snoepte 
Joyce een game af van Cuma Kondu: 14-12. Maar een overwinning kon Joyce niet 
bijschrijven: 7-11, 1-11, 6-11. 
 
13 februari 2018 
Hellevoets Effect 1 kwam gisterenavond in actie voor de thuiswedstrijd tegen De Repelaer 1 
(2e klasse D duocompetitie). In de eerste wedstrijd won Onno Blok in straight games van 
Wim Muit: 11-7, 11-6, 11-5. Arno Ynzonides kwam vervolgens in actie tegen kopman John 
van der Draai. Arno won de eerste game: 11-9. In de tweede game viel de score in het 
voordeel van John uit: 8-11. Nadat de derde game eenvoudig naar John ging, kon Arno het in 
de vierde game weer spannend maken. Toch kon hij geen vijfde game afdwingen en verloor 
met 8-11. Het dubbelspel was een gelijk opgaande wedstrijd waarin Hellevoets Effect net 
aan het korste eind trok: 8-11, 8-11 en 9-11. De pauzestand: 1-2. Na de pauze kwamen de 
twee kopmannen tegen elkaar: Onno-John. Onno won de 1e game met 12-10. Ook de 
tweede game was spannend, maar ging naar John: 9-11. Helaas verloor Onno de grip op de 
wedstrijd waardoor hij een nederlaag moest incasseren: 7-11 en 4-11. In de laatste wedstrijd 
wist Arno de eindstand een beter aanzien te geven door Wim na een marathonpartij in het 
stof te laten bijten. Via 13-11, 9-11, 11-9 7-11 en 11-7 werd de eindstand bepaald op 2-3. HE 
geeft in de 2e klasse goed partij. We kunnen stellen dat Onno en Arno goed mee kunnen, 
maar dat het geluk nog niet aan hun kant is. We hopen dat iets het tij doet keren........ 



Pagina 10 van 22 
 

22 februari 2018  
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de belangrijke confrontatie met Alexandria'66 19 
verloren: 1-4. Daardoor zijn de Hellevoeters voorlopig onder de degradatiestreep terecht 
gekomen van de 2e klasse D (duocompetitie). Met Dick Struik in plaats van kopman Onno 
Blok, vertrok Arno Ynzonides naar Rotterdam. Dick speelde in de eerste wedstrijd tegen 
Falco Schouten en begon uitstekend. Met 11-4 ging de winst naar Dick. Dat kon hij helaas 
niet vasthouden. De volgende drie games gingen naar Falco: 6-11, 6-11, 10-12. Arno bracht 
na een goede wedstrijd de teams weer op gelijke hoogte. Hij won met 11-7, 3-11, 11-7 en 
11-7 van Roy Mewe. De dubbelpartij werd een gelijkopgaande wedstrijd. Na een 5-11 
nederlaag in de 1e game, boden de Hellevoeters goed tegenstand maar konden uiteindelijk 
de winst niet pakken: 9-11, 9-11. Na de pauze speelde Arno Ynzonides opnieuw een goede 
partij. Falco Schouten wist echter de strijd in zijn voordeel te beslissen: 6-11, 9-11, 8-11. Tot 
slot kon Dick het net niet bolwerken tegen Roy. Na vier enerverende games ging de winst 
naar de Rotterdammer: 11-5, 9-11, 9-11 en 12-14. Jammer dat er niet meer winstpunten uit 
deze wedstrijd gehaald zijn. Maar er is nog een tweede competitiehelft te gaan om alles 
recht te trekken. 
 
9 maart 2018  
Twenty One Up – Hellevoets Effect 1 (2 e klasse duocompetitie). 
Geen verslag. 
 
13 maart 2018 
Hellevoets Effect 1-De Beer 2 (2e klasse D Duocompetitie): verplaatst. 
 
21 maart 2018 
Hellevoets Effect 1 (2e klasse duocompetitie) moest gisterenavond zonder kopman Onno 
Blok naar Schiedam voor de wedstrijd tegen NN Rotterdam 1. Dick Struik -de man in vorm 
van het 1e team in de reguliere competitie- heeft Onno goed vervangen. Samen met Arno 
Ynzonides bood hij uitstekend tegenstand aan de Rotterdammers (in hun sterkste 
opstelling). Dick startte de avond met een wedstrijd tegen Cuma Kondu. Dick liet Cuma 
pareltjes zweten en wist hem bijna van zijn 100%-score af te halen. Echter met 12-10 in de 
vijfde game wist Cuma Dick alsnog te verslaan. Dat gaf onze mannen moed. Daarom was het 
iets teleurstellend dat Arno tegen Emie van Bodogom elke game achter de feiten aan liep. 
Met 7-11, 5-11 en 6-11 kwam hij tekort en stond NN Rotterdam alsnog met 2-0 voor. De 
eerste game van het dubbelspel werd door Arno en Dick gewonnen: 11-9. Daarna waren het 
de Rotterdammers die de games eenvoudig naar zich toe trokken: 3-11, 7-11 en 5-11. Na de 
pauze zorgde Arno voor een mooie verrassing door Cuma van zijn ongeslagen status af te 
halen. Cuma liep uit naar een 2-0 gamevoorsprong (11-5, 11-7). Arno trok in de verlenging 
de derde game naar zich toe (14-12). Hij had de smaak te pakken en zette krachtig door en 
won de wedstrijd souverein: 11-6 en 11-3 (3-2). Het eerste Hellevoetse tegenpunt was 
gerealiseerd. In de laatste wedstrijd kon Dick hier geen positief vervolg aan geven. Hij 
verloor met 0-3 van Emie (6-11, 2-11 en 7-11). Opnieuw een goede prestatie van ons 
duoteam in de 2e klasse van de NTTBafdeling West. Het team biedt goed tegenstand, maar 
komt bijna elke wedstrijd net iets tekort. Degradatie lijkt, na deze wedstrijd en de grote 
nederlaag, nu onvermijdelijk. 
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7 april 2018 
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen De Repelaer 1 (2e klasse D, 
duocompetitie) met 2-3 verloren. Onno Blok opende de avond tegen John van der Draai. De 
eerste 2 games gingen naar de tegenstander (4-11, 6-11). Daarna boekte Onno winst (11-8) 
om vervolgens de vierde game en de wedstrijd toch aan John te laten. Arno Ynzonides kon in 
de tweede wedstrijd in de eerste game tegenstander Wim Muit goed bijhouden (8-11). De 
winst in de tweede game gaf hoop (11-5). Maar daarna was het toch Wim die de winst naar 
zich toetrok (6-11, 8-11) en Hellevoets Effect op een 0-2 achterstand zette. Het dubbelspel 
was spannend! De spelers waren aan elkaar gewaagd. Na vier close games (11-9, 9-11, 12-
10, 11-7) trokken Onno en Arno de winst naar zich toe en brachten de pauzestand op 1-2. Na 
de pauze kon Arno alleen in de eerste game John bijhouden (8-11). In de twee 
daaropvolgende games was John een maatje te groot: 5-11, 4-11. In de slotpartij kon Onno 
de eindstand een beter aanzien geven door Wim duidelijk aan de kant te schuiven. Onno 
won met 3-0 (12-10, 11-6, 11-4) en bracht de eindstand op 2-3 in Spijkenisser voordeel. Door 
deze nederlaag kan Hellevoets Effect bijna niet meer aan de degradatie ontkomen. De 
achterstand op de veilige 4e plaats is praktisch onoverbrugbaar geworden. In theorie kan het 
nog met twee grote overwinningen. Het was voor Onno en Arno leuk op dit niveau een 
competitie mee te draaien. Het gemis van kopman Onno in een aantal wedstrijden (werk), 
brak uiteindelijk het team op. Maar niet getreurd. In het najaar nieuwe kansen in de 3e 
klasse! 
 
10 april 2018  
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de thuiswedstrijd tegen Alexandria'66 19 met 1-4 
verloren (2e klasse D). Zoals veel wedstrijden deze voorjaarscompetitie, boden Arno 
Ynzonides en Onno Blok goed tegenstand, maar kwamen ze ook deze keer op het einde 
tekort. Onno: "Ik merk dat de tegenstanders vaster zijn tijdens de balwisselingen. Ze maken 
minder onnodige fouten en de speelsnelheid en het vernuft is groter. Het breekt mij met 
name op dat ik niet kan trainen. In de derde klasse kon ik dat op basis van mijn techniek nog 
compenseren, maar in de tweede klasse kan ik het minder bijbenen". Volgend seizoen weer 
in de derde klasse. Of dat mét Onno zal zijn is nog hoogst onzeker. "Ik heb het zó druk, dat ik 
twijfel of het nog langer zin heeft om door te gaan. Ik ben er nog niet uit, maar dit speelt wel 
in mijn hoofd." Onno opende de avond met een wedstrijd tegen Falko Schouten. Met 9-11, 
9-11 en 7-11 was de tegenstander net iets sterker. Arno had de taak de teams weer op 
gelijke hoogte te brengen. In zijn partij tegen Roy Mewe kende Arno een koude start. De 
eerste twee games gingen met 3-11 verloren. Arno kwam beter in zijn spel en maakte het 
Roy erg moeilijk. De derde game kende een ongewone eindstand: 23-21 (!!!) in Arno's 
voordeel. De vierde game ging opnieuw gelijk op, maar Roy trok toch aan het kortste eind: 8- 
11. Alexandria'66 nam een 2-0 voorsprong. In het dubbelspel boden Onno en Arno 
uitstekend partij aan Falko en Roy. HE nam een 2-1 gamevoorsprong (10-12, 13-11, 11-5) 
maar gaf die toch weer uit handen 2-3 (9-11, 8-11). Een nieuwe nederlaag was een feit. Na 
de pauze versloeg Onno Roy met 3-0: 11-7, 13-11 en 11-4. De eer was gered. Arno kon het in 
de slotpartij niet nog een beter aanzien geven door een overwinning op Falko. Arno opende 
dit keer wel sterk: 11-7. Falko nam de volgende twee games voor zijn rekening (4-11, 8-11) 
waarna Arno de spelers weer op gelijke gamehoogte bracht: 12-10. De beslissende game 
ging vervolgens met 7-11 naar Falko waardoor de eindstand op 1-4 kwam. Zonder 
tegenbericht gaan we er van uit dat Arno en Onno in het najaar samen in de derde klasse 
uitkomen en weer voor het kampioenschap mee gaan strijden. 
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17 april 2018  
Hellevoets Effect 1 heeft de voorjaarscompetitie met een mooie 4-1 overwinning afgesloten 
(2e klasse D duocompetitie). Tegenstander De Beer 1 keerde met een 1-4 nederlaag terug 
naar Rozenburg ZH. De twee kopmannen openden de wedstrijd: Onno Blok (HE) en Peter 
Coppejans (DB). Toch wel verrassend verloor Onno in straight games van Peter: 0-3 (5-11, 7-
11, 7-11). Daarna was Arno Ynzonides Krijn Harteveld duidelijk de baas: 3-0 (11-8, 11-5, 11-
2). De stand was weer gelijk: 1-1. Het dubbelspel ging weer naar Hellevoets Effect. Na verlies 
van de eerste game (7-11), trokken Onno en Arno de wedstrijd duidelijk naar zich toe: 11-6, 
11-4, 11-4. Na de pauze was Onno Blok veel te sterk voor Krijn Harteveld: 11-3, 11-4, 11- 6. 
Omdat Arno in de slotwedstrijd met goed spel Peter Coppejans versloeg (7- 11, 11-7, 11-6, 
11-9) kwam de eindstand op 4-1 in Hellevoets voordeel. Hierdoor sloot het team een 
leerzaam seizoen in de tweede klasse van de duocompetitie af. Samen met De Beer 
degradeert Hellevoets Effect naar de derde klasse. In het najaar de kans om de 2e klasse-
plek weer te heroveren.... 
 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 
5e klasse – Poule L  

1. Korendijk 4   10 - 34  
2. Sorry 7   10 - 32  
3. Hellevoets Effect 2  10 - 32  
4. De Treffers (M) 3  10 - 18  
5. Oude Tonge 2  10 - 16  
6. De Beer 4   10 - 13* pnt in mindering i.v.m. niet opkomen  

 
Persoonlijke resultaten: 
Arie van Keeken   14 - 11 79% (ELO: 959)  
Addo Koning     04 - 03 75% (ELO: 901)  
Henk Brongers   14 - 05 36% (ELO: 780)  
Invaller  
Freek Sprokholt   04 - 03 75% (ELO: 870) 
 

 
 

 
Wedstrijdverslagen: 
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7 februari 2018 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de uitwedstrijd in de 5e klasse L van de 
duocompetitie met 4-1 gewonnen van De Beer 4. In de 1e partij won Arie van Keeken van 
Michael de Vries: 12-14, 11-9, 11-7 en 11-5. Daarna kwamen Rob Kindermans en Henk 
Brongers achter de wedstrijdtafel. Henk behaalde een zwaar bevochten, mooie overwinning: 
11-8, 10-12, 13-11 en 11-9. De dubbelpartij ging ook naar de Hellevoeters Arie en Henk. Zij 
versloegen Michael en Rob met 12-10, 11-4 en 11-8. Na de pauze wist Henk niet van Michael 
te winnen. Hij verloor -na winst in de 1e game- met 1-3 (11-8, 7-11, 6-11 en 7-11). Arie wist 
vervolgens de eindstand op 4-1 te brengen door een drie games winst tegen Rob: 11-8, 11-6 
en 11-8. Arie (op archieffoto) bleef daarmee deze avond ongeslagen! HE 2 neemt door deze 
winst de leiding in de 5e klasse L stevig in handen. Volgende week dinsdag reist het team 
naar Oude Tonge. Hopelijk kan de geblesseerde Addo Koning dan weer voor het team 
uitkomen. We duimen voor hem! 
 
14 februari 2018  
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Oude Tonge de maximale score gehaald in de 
wedstrijd tegen ttv Oude Tonge 2 (5e klasse L duocompetitie): 5-0. In de openingspartij 
speelde Henk Brongers tegen good old Piet Both. Piet kwam goed uit de startblokken en won 
de 1e game met 11-5. Henk herstelde zich in de tweede game (11-8). Nadat de volgende 
twee games eerlijk verdeeld werden (8-11 en 11-8), moest de vijfde game de beslissing 
brengen over winst of verlies. Henk trok de wedstrijd met 14-12 naar zich toe, waardoor HE 
2 een 1-0 voorsprong nam. In de tweede wedstrijd gaven Arie van Keeken en Hans Both 
elkaar goed partij. In de gelijkopgaande wedstrijd trok Arie toch aan het langste eind: 11-8, 
11-7 en 11-9. Ook het dubbel leverde een mooie wedstrijd op. Maar ook hier ging de zege 
mee naar Hellevoetsluis (11-3, 12-10, 11-9) en kwam de pauzestand op 0-3 in Hellevoets 
voordeel en was de winst een feit. En daar bleef het niet bij. Ook de laatste twee wedstrijden 
eindigden in Hellevoets voordeel. Arie van Keeken won met 3-1 van Piet Both (11-8, 9-11, 
11-4 en 11-7) en Henk Brongers versloeg Hans Both, eveneens met 3-1 (11-3, 9- 11, 11-6 en 
11-7). Hiermee kwam de vierde winstpartij in evenveel wedstrijden tot stand. Een resultaat 
om trots op te zijn. HE 2 gaat ruimschoots aan de leiding. De enige dissonant: de afwezigheid 
van Addo Koning. Door ziekte heeft Addo deze voorjaarscompetitie nog geen wedstrijd 
gespeeld. 
 
20 februari 2018 
Koploper Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de thuiswedstrijd tegen Korendijk 4 met 2-
3 verloren (5 e klasse L duocompetitie) . De Hellevoetse winstpunten kwamen van het 
tafeltennisbat van Arie van Keeken. Arie won met uitstekend spel met 3-2 (11-9 in de 5e 
game!) van Nico Nederlof en met 3-0 (12- 10, 12-10 en 11-7) van Jacques Stols. Henk 
Brongers streed voor wat hij waard was, had vertrouwen geput uit zijn eerste overwinningen 
na zijn heupoperatie, maar kon het deze avond tegen Nico (0-3) en Jacques (1-3) niet 
bolwerken. Ook in het dubbel trokken Arie en Henk aan het kortste eind: 7-11, 8-11 en 12-
14. Er is nog niets aan de hand, maar het is wel zaak om de draad weer op te pakken om 
mee te blijven doen voor het kampioenschap. De verrassing van de avond kwam van 
teamgenoot Addo Koning. Door lichamelijke ongemakken kan hij momenteel niet 
tafeltennissen, maar hij was wel aanwezig om alle wedstrijden als scheidsrechter op te 
treden. En daar waren de spelers niet rouwig om... 
 



Pagina 14 van 22 
 

06 maart 2018  
De topper in de 5e klasse L van de duocompetitie (Hellevoets Effect 2-Sorry 7) is in een 
nederlaag geëindigd voor Hellevoets Effect: 1-4. Beide koplopers troffen elkaar 
gisterenavond in Hellevoetsluis. Na 3-2 winst in de uitwedstrijd, volgde nu een grote 
nederlaag. Nog zonder Addo Koning (wel weer aanwezig en dienstbaar als scheidsrechter) 
kwamen Henk Brongers en Arie van Keeken alleen tot winst in het dubbelspel (9-11, 11-9, 
11-8, 11-9). In het enkelspel waren Jan Verschoor en Peter Sloover deze avond voor Henk en 
Arie te sterk (al verloor Arie zijn wedstrijd tegen Peter Sloover nipt in vijf games). De 
achterstand op de Oud-Beijerlanders is nu opgelopen tot 3 winstpunten. Nog geen man over 
boord natuurlijk met nog vier wedstrijden te gaan in deze voorjaarscompetitie. 
 
16 maart 2018 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Melissant De Treffers (M) 3 met 4-1 verslagen. 
Arie van Keeken en Henk Brongers speelden een goede wedstrijd en versloegen Karin van 
Toor en Liesbeth Visbeen. Arie van Keeken won zijn beide enkelwedstrijden en samen met 
Henk Brongers het dubbel. Henk Brongers won van Karin van Toor, maar moest tegen 
Liesbeth Visbeen het onderspit delven. Door deze mooie overwinning doet Hellevoets Effect 
2 weer serieus mee voor het kampioenschap in de 5e klasse L van de duocompetitie. 
Koploper Sorry 7 verloor namelijk verrassend met 2-3 van De Beer 4 en de Hellevoeters zijn 
de Oud-Beijerlanders nu tot op 1 punt genaderd. Maandag ontvangt HE De Beer. Arie en 
Henk zijn dus gewaarschuwd. Ander goed nieuws van dit teamfront is dat speler Addo 
Koning binnenkort zijn tafeltennisactiviteiten gaat hervatten. 
 
20 maart 2018 
Hellevoets Effect 2 – De Beer 4 (5 e klasse L duocompetitie) is niet doorgegaan omdat de 
spelers van De Beer niet op kwamen dagen. Bleken op vakantie (grrr). 
 
27 maart 2018 
Hellevoets Effect 2 – Oude Tonge 2 (5 e klasse L duocompetitie) werd een bijzondere 
wedstrijd. Het was de uitgestelde terugkeer van Addo Koning (nog steeds niet 100% fit), de 
late afmelding van Arie van Keeken (voetblessure), de afwezigheid van Henk Brongers 
(gelukkig staat Freek Sprokholt altijd klaar) en het feit dat bij de tegenstanders de 81 jarige 
(!!!) Piet Both in het strijdperk trad. Addo en Freek hadden de meeste moeite met Adrie Rijk. 
Addo versloeg Adrie pas na vijf enerverende games met 11-9 in de vijfde, beslissende game. 
Freek slaagde daar niet in. Hij verloor juist met zo klein mogelijk verschil: 11-9, 8-11, 9-11 en 
9-11). Good old Piet Both is nog steeds een tegenstander die niet te onderschatten is. Zijn 
degelijke “schuifspel” vraagt veel geduld van zijn tegenstanders. Addo en Freek stelden zich 
daar uitstekend op in en wonnen met 3-0 van Piet. Omdat ook het dubbel in winst omgezet 
werd, won HE 2 met 4-1 van de Oude Tongenaars. 
 
10 april 2018 
Koploper Hellevoets Effect 2 heeft in de 5e klasse L van de duocompetitie gisterenavond 
zonder de geblesseerde kopman Arie van Keeken in Piershil een 1-4 nederlaag geleden tegen 
Korendijk 4. Een pijnlijke nederlaag tegen de medekandidaat voor het kampioenschap. Addo 
Koning en Henk Brongers traden onder toeziend oog en support van Arie aan tegen Nico 
Nederlof en Jan Boone. Beide HE-spelers gaven alles wat ze in zich hadden en boden goed 
tegenstand tegen de sterke tegenstanders. De enige overwinning kwam van het 
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tafeltennisbat van Addo. Hij won van Nico Nederlof. Henk kwam jammer genoeg niet tot 
winst en ook het dubbel ging verloren. Met nog inhaalwedstrijden voor de boeg is de 
spanning volledig terug in de 5e klasse L. Zowel Hellevoets Effect 2 als Korendijk 4 moeten 
nog tegen De Beer 4 uit Rozenburg. Korendijk 4 heeft ook nog de wedstrijd tegen De Treffers 
Melissant 3 tegoed. De achterstand van Korendijk op Hellevoets Effect bedraagt nu 3 
winstpunten. Het lijkt er op dat Korendijk de strijd in haar voordeel gaat beslissen..... 
 
17 april 2018 
Hellevoets Effect 2 heeft gisteren de inhaalwedstrijd tegen De Beer 4 met 3-2 gewonnen. 
Deze wedstrijd in de 5e klasse L van de duocompetitie was de laatste kans op het 
kampioenschap. Daarvoor moest echter met 5-0 gewonnen worden. Hellevoets Effect 2 
begon uitstekend aan de wedstrijd. Addo Koning versloeg Robin Kindermans met 3-0 (11-7, 
11-8, 11-9). Henk Brongers kwam ook goed uit de startblokken. Na twee nipt verloren games 
(11-13, 7-11) won Henk de derde game tegen Michael de Vries overtuigend: 11-1. In de 
vierde game was Michael Henk toch nog de baas: 5-11. De eerste plaats op de eindranglijst 
was hierdoor definitief uit het zicht! Geen kampioenschap en promotie voor ons team. Het 
dubbelspel (Addo/Henk) bracht Hellevoets Effect weer op voorsprong. Met gedegen spel 
werden Robin en Michael verslagen: 11-5, 11-9, 7-11, 11-8. Na de pauze won Addo ook zijn 
tweede enkelspel van de avond. Na verlies in de eerste game (8-11), name Addo een 2-1 
gamevoorsprong (11-5, 11-7). De vierde game ging weer naar Michael (7-11) zodat er een 
allesbeslissende vijfde game aan te pas moest komen. Daarin toonde Addo vorm en 
karakter. Met 11-8 won hij en met een brede glimlach nam Addo de felicitaties van Michael 
in ontvangst. In de slotpartij opnieuw vijf lange games. Henk en Robin waren aan elkaar 
gewaagd en wisten om de beurt een game naar zich toe te trekken. In de laatste game nam 
Robin echter definitief afstand van Henk. Robin versloeg onze "krijger" met maar liefst 3-11 
in de laatste game. Hiermee kwam de definitieve eindstand van 3-2 op het scorebord. 
 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 
 
Eindstand 6e klasse – Poule C  

1. Hellevoets Eff 3  10 - 35  
2. Bernisse '80 2   10 - 29  
3. Twenty-one Up 8  10 - 24  
4. Scyedam 8   10 - 24  
5. De Sprint 5   10 – 20  
6. TOGB 7   10 - 18  

 
Persoonlijke resultaten: 
Bert Brinkman    16 - 11   69% (ELO: 761) 
Dimitri Dongor   16 - 11   69% (ELO: 757)  
Ivo Kooijman    08 - 05   63% (ELO: 708) 
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Wedstrijdverslagen 
 
10 februari 2018 
Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond ook zijn derde wedstrijd van de voorjaarscompetitie 
gewonnen. TOGB werd met 5-0 verslagen (6e klasse C - Duocompetitie). Dimitri Dongor en 
Bert Brinkman speelden tegen Jasmijn Nolles en Tessa Broker. Dimitri opende tegen de -op 
papier- beste speelster, maar had weinig moeite. Hij versloeg Jasmijn in drie games: 11-6, 
11-9 en 11-7. Daarna speelde Bert een degelijke wedstrijd tegen Tessa en won ondanks 
goede tegenstand met 3-1 (11-8, 8-11, 11-6 en 11-6). Het dubbel werd na een goede 
wedstrijd makkelijk gewonnen (3-0), zodat de pauze werd ingegaan met een 3-0 voorsprong. 
Na de pauze opende Bert tegen Jasmijn. Bert begon goed aan deze wedstrijd en nam een 2-0 
gamevoorsprong (11-9, 12-10). Jasmijn knokte zich terug tot 2-2 (4-11, 6-11). In de 5e en 
beslissende game kwam Bert met 4-8 achter. Daarna verloor hij geen punt meer en trok de 
wedstrijd naar zich toe: 11-8. Tessa had in de laatste wedstrijd geen kans tegen de opnieuw 
uitstekend spelende Dimitri. Dimitri won gedecideerd met 11-9, 11-4 en 11-5. Door deze 
overwinning en de 4-1 zege van Scyedam 8 op de Sprint 5 is de volgende wedstrijd tegen het 
eveneens ongeslagen Scyedam een mooi affiche. Aanstaande maandag begint Hellevoets 
Effect 3 in Schiedam met een voorsprong van 2 punten aan deze klus. (met dank aan 
correspondent B.B.) 
 
13 februari 2018 
Hellevoets Effect 3 had bij aanvang van de voorjaarscompetitie maar een doel: kampioen 
worden in de 6e klasse van de duocompetitie. Het behalen van die doelstelling is 
gisterenavond weer dichterbij gekomen. In Schiedam versloegen Dimitri Dongor en Bert 
Brinkman het eveneens nog ongeslagen Scyedam 8 met de verpletterende cijfers 5-0. Dimitri 
en Bert speelden tegen Henk van der Poort en de nog ongeslagen Teun Kroone. Dimitri 
opende de wedstrijd tegen Henk. Het werd opnieuw een eenvoudige overwinning voor de in 
topvorm verkerende Hellevoeter: 11-6, 11-4 en 11-0(!). Daarna wilde Bert Teun van zijn 
100%-score afhalen. Het werd een zeer spannende wedstrijd waarin Bert geduld moest 
hebben. Het was niet de eerste keer deze voorjaarscompetitie dat Bert vijf games nodig had 
om de winst binnen te hengelen. Bert won de vijfde en beslissende game met 15-13 (na 
tussenstanden 2-4, 6-6, 8-9, 10-10). Het dubbel was een leuke wedstrijd voor de 
toeschouwers. Scyedam probeerde met korte ballen het spel te ontregelen, maar dat hielp 
ze niet aan de overwinning. Deze ging mee naar Hellevoetsluis: 11-6, 11-5, 12-14 en 11-6. Na 
de pauze speelde Bert een rustige wedstrijd tegen Henk. Bert won met 11-4, 11-6, 9-11 en 
11-9. In de laatste wedstrijd wilde Teun revanche nemen op zijn eerdere verlies. Maar tegen 
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Dimitri is momenteel weinig te beginnen. Beheerst boekte hij een 3-0 overwinning (drie keer 
11-8). Bert: "Of het nu aan zijn nieuwe batje ligt of niet. Een feit is dat Dimitri een 
uitstekende voorjaarscompetitie speelt en nog geen game verloren heeft: 6 uit 6. Ikzelf blijf 
iets achter met 7 uit 8 waaronder vier keer na vijf games. Ivo Kooijman sluit volgende week 
vrijdag weer aan als we in Abbenbroek tegen Bernisse'80 2 spelen" Als Hellevoets Effect er in 
slaagt ook deze wedstrijd te winnen, kan er nog maar weinig mis gaan in deze competitie. 
(Van onze correspondent B.B.). 
 
24 februari 2018  
Koploper Hellevoets Effect 3 heeft gisteravond in de 6e klasse C van de duocompetitie een 
verrassende uitnederlaag geleden tegen Bernisse'80 2. Het was de eerste nederlaag in deze 
voorjaarscompetitie. Er werd in Abbenbroek met 2-3 verloren. De voornaamste oorzaak van 
de nederlaag werd het feit dat zowel Bert Brinkman als de nog ongeslagen Dimitri Dongor 
niet bestand waren tegen het materiaal waarmee invaller Daan de Jong op zijn 
tafeltennisbat speelde: aan beide zijden lange noppen. Dimitri opende de wedstrijd tegen 
Daan en verloor kansloos met 0-3. Dimitri: "Er viel niet tegen te spelen. Ik kon mijn 
gebruikelijke speelwijze helemaal niet uitvoeren. Echt kansloos!" In de tweede wedstrijd 
speelde Bert tegen Jan Koorneef, zijn angstgegner. Bert besloot, na twee recente nederlagen 
tegen Jan, dit keer het spel rustig te spelen. Dat werkte uitstekend. Het geduld werd 
beloond. Met 11-6, 11-9, 7-11 en 11-6 trok Bert de winst naar zich toe en kwamen de 
partijen op gelijke voet: 1-1. Het dubbel werd een leuke wedstrijd. Het HE-dubbel was nog 
zonder nederlaag en hield dat ook deze wedstrijd in stand: 11-6, 11-8 en 11-8. In totaal is het 
HE3-dubbel nu 10 opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag. Na de pauze ondervond 
ook Bert dat het spelen tegen het materiaal van Daan heel moeilijk is. Bert had net als 
Dimitri geen kans en verloor met 8-11, 3-11 en 8-11 waardoor na 4 wedstrijden de score 
weer in evenwicht was: 2-2. De laatste wedstrijd zou de beslissing over winst en verlies 
brengen. Dimitri trad aan tegen Jan. Het werd een thriller! Dimitri nam een een 2-0 
gamevoorsprong, Jan knokte zich knap terug en won de 3e en 4e game, zodat de 5e game de 
beslissing moest brengen. Heel lang had Dimitri een mooie voorsprong. Hij verkrampte aan 
het einde van de game en kon zijn 8-4 voorsprong niet over de streep trekken en verloor 
met 9-11. De Abbenbroekers namen de felicitaties in ontvangst. HE 3 zag na deze wedstrijd 
de voorsprong op de nummer twee van de ranglijst slinken tot 4 winstpunten. En die 
nummer 2 is nu Bernisse'80 2. Op 5 maart speelt duo 3 in eigen huis tegen Twenty One Up 8. 
De uitwedstrijd wist ons team met 3-2 te winnen. We zijn dus optimistisch gestemd. (met 
dank aan correspondent B.B.) 
 
06 maart 2018  
Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond de wedstrijd tegen Twenty One-Up 8 (6e klasse C 
duocompetitie) met 3-2 gewonnen. Bert Brinkman en Dimitri Dongor verloren beiden van 
Hans Roodzant en wonnen van Marco Nijmeijer. Ook de winst in het dubbelspel was voor 
Bert en Dimitri. Omdat gisteren ook Scyedam 8 met 3-2 van Bernisse'80 2 won, blijft 
Hellevoets Effect 3 de fiere koploper met 6 winstpartijen voorsprong. 
 
17 maart 2018 
Hellevoets Effect 3 heeft gisteravond een belangrijke stap gezet op weg naar het naderende 
kampioenschap (6e klasse C duocompetitie). In Brielle werd De Sprint 5 met 0-5 verslagen. 
Dimitri Dongor en Ivo Kooijman speelden tegen Cees Pijl en Ger van Ruiven. Dimitri opende 
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sterk en gaf met zijn aanvallende spel Cees weinig kans. Het werd 11-4 11-4 en 11-5. Daarna 
maakte Ivo zijn comeback en speelde tegen Ger een degelijke wedstrijd waarin de derde 
game zeer belangrijk bleek. Ivo won met 3-1 (11-5, 7-11, 17-15! en 11-5). Het dubbel speelde 
Dimitri samen met Bert Brinkman. Het werd opnieuw een overwinning al ging het niet 
gemakkelijk. Ons nog ongeslagen duo had vijf games nodig: 11-5, 5-11, 11-2, 9-11 en 11-4. 
Ivo won na de pauze in een leuke wedstrijd van Cees. Ivo serveerde sterk en won met 11-9, 
11-6 en 11-8. Dimitri had in de laatste wedstrijd veel problemen met de serveerballen van 
Ger. In de thuiswedstrijd had Dimitri nog makkelijk gewonnen, maar nu moest hij tot het 
uiterste gaan. Via een 2-2 gamestussenstand werd de beslissende game toch nog met 11-9 
over de streep getrokken. Maandag speelt Duo 3 tegen een thuiswedstrijd tegen TOGB 7. 
(met dank aan correspondent B.B.). 
 
20 maart 2018 
Ivo Kooijman en Bert Brinkman hebben gisteravond een moeizame overwinning behaald op 
TOGB 7. Van Joyce Ammerlaan en Jasmijn Nolles werd met 3-2 gewonnen (6e klasse C 
duocompetitie). Ivo en Bert startten voortvarend. Ivo won met 12-10, 11-9 en 11-6 van Joyce 
en kwam deze wedstrijd niet echt in moeilijkheden. Bert won de tweede partij met 3-1 van 
Jasmijn: 11-8, 11-9, 8-11 en 11-9. Bert had veel moeite met de serveerballen van Jasmijn, 
maar in de rally's was Bert beter. Het dubbel verliep voor HE dramatisch. Bert en Ivo 
speelden onthutsend zwak en er werd met duidelijke cijfers verloren: 2-11, 8-11 en 7-11. Na 
de pauze speelde Ivo zijn laatste enkelspel tegen Jasmijn. Hij verloor de eerste 2 games met 
8-11, overleefde in de 3e en 4e game 4 matchpoints. om in de 5 game alsnog zijn meerdere 
te erkennen in Jasmijn. Het werd 8-11. Na 4 wedstrijden stonden de teams op gelijke 
hoogte: 2-2. Bert speelde de laatste wedstrijd tegen Joyce. Bert serveerde goed, won de 
eerste 2 games met 11-3 en 11-5, verloor de derde met 8-11, maar herstelde zich uitstekend 
in de 4e game die hij won met 11-3. Omdat de concurrent voor het kampioenschap 
(Scyedam 8) maar met 3-2 van De Sprint 5 won, kan Hellevoets Effect 3 maandag 26 maart al 
kampioen worden als het in een thuiswedstrijd tegen Scyedam speelt. De voorsprong op de 
Schiedammers is 11 winstpunten, maar de Schiedammers spelen vrijdag nog een 
inhaalwedstrijd tegen Twenty One Up 8. Aanvoerder Bert Brinkman is positief gestemd en 
blijft ondanks de moeizame winst op TOGB 7 vol vertrouwen op de goede afloop. (van onze 
verslaggever BB). 
 
27 maart 2018 
Hellevoets Effect 3 is gisterenavond kampioen geworden in de 6e klasse C van de 
duocompetitie. Het team won zonder al te grote problemen van concurrent Scydam 8, dat 
niet in de sterkste opstelling aantrad. Een kleine nederlaag zou voor Dimitri Dongor en Ivo 
Kooijman volstaan om het kampioenschap zeker te stellen. Henk Rensman sputterde 
behoorlijk tegen, maar Henk van der Poort was tweemaal kansloos (Hij ontvangt wel veel 
complimenten voor de wijze waarop hij -ondanks zijn ernstig lichamelijke beperkingen- elke 
week nog aan de competitie deelneemt). Nadat Dimitri eenvoudig van Henk van der Poort 
won, kon Ivo in zijn wedstrijd tegen Henk Rensman het kampioenschap veilig stellen. Dat 
ging niet zonder slag of stoot. Het werd een wedstrijd waarin een speler om de beurt de 
leiding nam (met of zonder net-, kant- of toverbal), maar uiteindelijk in Ivo’s voordeel in de 
vijfde game werd beslist. Applaus in de zaal en Carola Kweekel stond met een mooi boeket 
bloemen voor de mannen klaar. Na de overhandiging van de boeketten en de felicitaties, 
wonnen Bert Brinkman en Dimitri hun dubbelwedstrijd. Dimitri kon na de pauze routinier 
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Henk Rensman geen nederlaag toebrengen, voordat Ivo de einduitslag op 4-1 bepaalde door 
winst tegen Henk van der Poort. 
 
10 april 2018 
Kampioen Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond in de 6e klasse C van de duocompetitie 
een geflatteerde 1-4 nederlaag geleden tegen buurman Bernisse'80 2. In deze laatste 
wedstrijd van de voorjaarscompetitie leek het alsof er nog van alles op het spel stond. De 
vier acteurs gingen tot het gaatje om de punten binnen te halen. Vier van de 5 wedstrijden 
werden pas na een beslissende, vijfde game beslecht. Een uitgebreid verslag van onze 
correspondent B.B. volgt hieronder: Met een ruime 1-4 nederlaag eindigde de competitie 
gisterenavond toch nog een beetje in mineur. Bert Brinkman en Dimitri Dongor hadden nog 
een appeltje te schillen met de mannen van Bernisse'80 uit Abbenbroek. In Abbenbroek 
werd in de eerste competitiehelft met 2-3 verloren. Jan Korneef en Cor Bal waren deze 
avond de tegenstanders. Dimitri opende tegen Cor, Dimitri begon aarzelend aan deze 
wedstrijd en verloor de eerste 2 games met 6-11 en 7-11. Hij kwam sterk terug. Via 11-9 en 
12-10 werd het 2-2 in games. In de 5e game was het uiteindelijk Dimitri die aan het langste 
eind trok 11-9. Bert moest daarna de voorsprong vergroten door opnieuw te winnen van 
Jan. Helaas lukte Bert dat niet. Via 11-9, 2-11, 11-4 en 4-11 moest ook deze wedstrijd met 
een 5e game beslist worden. Het werd 7-11. Het altijd sterke duo Dimitri en Bert leden voor 
het eerst sinds 30 oktober een nederlaag in het dubbelspel. Ook deze wedstrijd had He 
moeite met de korte ballen die Cor de hele avond speelde. Er werd eigenlijk kansloos 
verloren: 6-11, 7-11, 14-12 en 11-13. De laatste 2 enkelspelen moesten deze avond de 
beslissing brengen. Dimitri tegen Jan werd een leuke wedstrijd. Er werd om elk punt 
gestreden. Maar Dimitri verloor opnieuw in 5 games. Vocht zich terug na een 0-2 
achterstand maar verloor de 5e game helaas met 8-11. Bert en Cor speelden de laatste 
wedstrijd. Het werd een slijtageslag. Opnieuw werd de wedstrijd pas beslist na 5 games. Cor 
bleek een taaie deze avond. Via 11-8, 9-11, 11-3 en 9-11 werd het 2-2 in games. In de 5e 
game kwam Bert met 3-7 achter kwam op 10-9 voorsprong, maar versloeg zich waardoor het 
10-10 werd. Helaas was het verzet gebroken en won Cor met 10-12. Een mooie overwinning 
voor Bernisse: 1-4. "Dit is lang geleden dat ik 2 enkelspelen verloor", zei Bert teleurgesteld 
na afloop. Het collectief zorgde deze competitie ervoor dat we volgend seizoen 5e klasse 
gaan spelen. Bert en Dimitri wonnen 11 van de 16 enkelwedstrijden en komen daardoor op 
een winstpercentage van 69. Ivo Kooijman won 5 van de 8 enkelwedstrijden en eindigde op 
63%. Van de tien dubbelwedstrijden gingen er maar twee verloren (=80%). Dit was mijn 
bijdrage aan de voorjaarscompetitie. U leest mij weer in september 2018. Dan speelt HE 3 in 
de 5e klasse van de najaarscompetitie. Vriendelijke groet en tot dan! B.B. 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
6e klasse – Poule D  

1. De Sprint 6   10 - 40  
2. Tavenu 8   10 - 38  
3. Hellevoets Effect 4  10 - 32  
4. Dordrecht 14   10 - 28  
5. Serve 71 5   10 - 10  
6. DFC 5    10 - 02  
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Persoonlijke resultaten: 
Hans de Brandt   14 - 10 71% (ELO: 923)  
Bert van de Kamer   12 - 08 67% (ELO: 598)  
Joke de Brandt-Vendeloo  14 - 09 64% (ELO: 728) 

 

 
Wedstrijdverslagen: 
 
7 februari 2018 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond in de 6e klasse D van de duocompetitie de maximale 
score gehaald in de wedstrijd tegen DFC 5. Joke de Brandt en Bert v/d Kamer versloegen 
beiden Leo Boogaard en Erwin van der Net in het enkelspel. Dat ging met uitzondering van 
de wedstrijd van Bert tegen Leo vrij makkelijk, Na drie games waren de wedstrijden al 
gespeeld. Bert had tegen Leo echter vijf games nodig en moest zelfs een 1-2 
gameachterstand ombuigen in een 3-2 overwinning. In het dubbelspel trad Joke aan met 
echtgenoot en partner-in-crime Hans de Brandt. Ook daar was ons duo al na drie games 
klaar. Met deze overwinning komt HE 4 op tien winstpunten en heeft de leiding in de 6e 
klasse D tijdelijk overgenomen. Vrijdag zal De Sprint 6 ons team waarschijnlijk passeren om 
de koppositie weer in te nemen. 
 
15 februari 2018.  
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond in Hendrik-Ido-Ambacht een 5-0 overwinning 
behaald op het nog puntloze Serve'71 5 (6 e klasse D duocompetitie). Joke de Brandt opende 
de wedstrijd tegen Reinier Treur. Het kostte even tijd voordat Joke's motor warm gedraaid 
was, maar daarna sloeg ze toe: 6-11, 12-10, 11-7 en 11-7. Ook Bert v/d Kamer wist zijn 
wedstrijd tegen Remco Verburg naar zich toe te trekken. Remco kwam er niet aan te pas: 11-
5, 11-5 en 11-7. Voor het dubbelspel kwam ook Hans de Brandt in de arena. Hij speelde 
samen met Bert v/d Kamer. Opnieuw hadden tegenstanders Reinier / Remco weinig in te 
brengen. Op eenvoudige wijze werd het 3-0 voor HE 4: 11-5, 11-5 en 11-4. Na de pauze 
bleken ook de tweede enkelspelen van Joke (tegen Remco) en Bert (tegen Reinier) geen 
probleem. Beiden wonnen gedecideerd met 3-0. Hierdoor werd voor de tweede keer deze 
voorjaarscompetitie de maximale 5-0 score behaald. Het ziet er naar uit dat HE 4 samen met 
De Sprint 6 en Tavenu 8 om de eerste plaats en het kampioenschap gaat strijden. Volgende 
week ontmoeten die concurrenten elkaar in Brielle. HE 4 treedt maandag in een 
thuiswedstrijd aan tegen Dordrecht 14. Daarna zal duidelijk zijn of het denken aan een 
kampioenschap reëel is. 
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20 februari 2018 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond een verrassend grote thuisnederlaag geleden tegen 
Dordrecht 14 (6e klasse D van de duocompetitie): 1-4. In de openingspartij leed kopman 
Hans van de Brandt een vijf games nederlaag tegen Dian Donders. Dian had net als Hans pas 
één nederlaag geleden in deze voorjaarscompetitie en wist Hans in de beslissende game 
duidelijk aan de kant te zetten: 11-4. Ook Bert v/d Kamer speelde in zijn eerste wedstrijd 
tegen Sabine van Meeuwen vijf games. Bert nam nog wel een 2-1 gamevoorsprong, maar 
moest de zege met 8-11 in de vijfde game toch aan Sabine laten. Samen met Joke speelde 
Bert ook het dubbelspel. In vier games ging de zege mee naar Dordrecht: 6-11, 9-11, 11-7 en 
2-11. Na de pauze versloeg Hans Sabine in drie games: 11-9, 11-7 en 11-6. Het eerste HE-
punt was binnen. In de laatste wedstrijd van de avond kon Bert de stand geen beter aanzien 
geven. Hij was in de wedstrijd tegen de sterke Dian kansloos: 3-11, 5-11 en 4-11. Door dit 
resultaat heeft Dordrecht 14 ons team in de ranglijst bijgehaald en kan De Sprint 6 a.s. 
vrijdag de voorsprong uitbreiden en komt voor de Briellenaren het kampioenschap naderbij. 
 
6 maart 2018 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen Tavenu 8 met 1-4 verloren (6e 
klasse D duocompetitie). De enige overwinning kwam van het tafeltennisbat van Hans de 
Brandt. Hij won in de allerlaatste wedstrijd van de avond van Klaas de Vries, die hiermee 
tegen zijn tweede nederlaag in deze voorjaarscompetitie aanliep. Joke de Brandt verloor 
beide enkelwedstrijden (zowel van Klaas de Vries als van Hans Vreeman). Het dubbel Hans 
de Brandt/Bert vd Kamer verloor nipt van Klaas de Vries en Edwin van der Zijde. Door deze 
mooie overwinning doet Tavenu 8 vol mee in de strijd om de 1e plaats op de ranglijst. 
Hellevoets Effect 4 haakt voorlopig af. 
 
13 maart 2018 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond met 1-4 verloren van buurman ttv De Sprint 6 (6 e 
klasse D Duocompetitie). HE nam door een overwinning van Hans de Brandt op Wim 
Nagtegaal nog wel een 1-0 voorsprong (11-8, 11-3 en 11-5), maar Kees van Doorn trok tegen 
Joke de Brandt op niets onthullende wijze de stand weer gelijk (11-2, 13-11 en 11-5). Het 
dubbel werd voor de pauze nog spannend en ging gelijk op. Hellevoets Effect trok aan het 
kortste eind: 12-14, 8- 11, 11-4 en 9-11. Na de pauze gaf Joke alles wat ze in zich had, in de 
wedstrijd tegen Wim. Dat was niet genoeg al kon ze Wim goed tegenstand bieden: 6-11, 8-
11, 11-7 en 9- 11. De slotpartij van de avond ging over het maximaal aantal games (5). Hans 
en Kees boden de supporters een leuke wedstrijd die naar Hans leek te gaan (hij name een 
2-1 gamevoorsprong), maar Kees keerde alles om en wist uiteindelijk de beslissende vijfde 
game met 11-4 te winnen en bracht daarmee de eindstand op 4-1 in Brielles voordeel. De 
Briellenaren lijken nu op weg naar het kampioenschap in deze 6e klasse D van de 
duocompetitie. 
 
21 maart 2018  
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond een eenvoudige overwinning geboekt op DFC 5 in 
Dordrecht: 5-0. Alle wedstrijden werden in drie games gewonnen. Bert vd Kamer en Hans de 
Brandt zorgden voor de punten en lieten Erwin van der Net en Leo Boogaard opnieuw 
puntloos achter. DFC is duidelijk een maat te klein voor de zesde klasse van de 
duocompetitie en degradeert aan het einde van deze voorjaarscompetitie. Hellevoets Effect 
bezet de 4e plaats op de ranglijst. 
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27 maart 2018 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond een eenvoudige overwinning geboekt op Serve’71 5 
uit Hendrik-Ido-Ambacht: 5-0 (6e klasse D duocompetitie). Joke de Brandt en Bert v/d Kamer 
wonnen hun beide enkelwedstrijden tegen Reinier Treur en Remco Verburg, Joke won 
samen met Hans de Brandt het dubbelspel. Alleen Bert moest alles uit de kast halen in zijn 
wedstrijd tegen Reinier. De overige wedstrijden gingen met gedegen spel naar de thuisploeg. 
Na deze wedstrijd staat HE 4 weer op de 3e plaats van de ranglijst (tijdelijk?). Woensdag 11 
april volgt de laatste (uit)wedstrijd tegen Dordrecht 14. 
 
10 april 2018 
Hellevoets Effect 4 heeft door een mooie 4-1 uitoverwinning op Dordrecht 4 de 
voorjaarscompetitie afgesloten op de derde plaats van de ranglijst (6e klasse D 
duocompetitie). In de openingswedstrijd versloeg Hans de Brandt in een lange wedstrijd 
Dian Donders. Hans kwam met 0-2 in games achter (8-11, 8-11), maar wist de wedstrijd toch 
nog naar zich toe te trekken (11-7, 11-8, 11-5). Joke de Brandt wist, eveneens na een 
aarzelend begin (11-9, 9-11), Sabine Meeuwen te verslaan waardoor Hellevoets Effect 4 een 
2-0 voorsprong nam. In het dubbel speelde Hans samen met Bert van de Kamer. Zij 
versloegen Dian en Sabine met duidelijke cijfers (11-4, 11-5, 11-4). HE ging met een goed 
gevoel de pauze in! Na de pauze volgde opnieuw een aardige partij waarin Dian zich net iets 
de betere toonde dan Joke: 11-9, 11-8, 11-9. In de slotpartij speelde Hans opnieuw vijf 
games. Hij zal wellicht gedacht hebben, "als we dan toch helemaal naar Dordrecht reizen, 
laten we er dan een mooie, lange tafeltennisavond van maken, waarin je de tegenstander 
ook speeltijd gunt". De gamestanden in Hans' voordeel: 8-11, 11-6, 11-6, 7-11, 11-7. De 4-1 
overwinning voor HE 4 een feit. HE 4 kan werderom terug kijken op een goede 
competitiereeks. De tegenstand was dit keer van gelijkwaardiger niveau. Dat maakt het een 
stuk leuker. 
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