Team 1 in de 3e klasse B van de Duocompetitie

Maandag 7 februari 2022:
Hellevoets Effect 1 is de voorjaarscompetitie goed begonnen. In de 3e klasse B
van de duocompetitie versloeg het maandagavond in eigen huis Tavenu 3 met
4-1.
Arno Ynzonides moet na de afgebroken najaarscompetitie de draad weer
oppakken. Hij speelde zijn enkelwedstrijden in vijf games (of wilde hij spelritme
opdoen?). Hij won van Cees Zuidgeest, maar moest een nederlaag slikken tegen
Wim Leep. Barry van Dijk kende een eenvoudiger avond en won zijn beide
enkelspelen soeverein. Het dubbel van beide mannen zorgde voor het vierde
winstpunt.
Maandag 14 februari volgt de thuiswedstrijd tegen Korendijk 1. Ongetwijfeld
met Jos Verkaart in de gelederen. Oud HE lid Jos wordt vergezeld door Erik
Eikenboom of Marijn Barendregt.
Barry van Dijk
Arno Ynzonides
Dubbel Barry/Arno

2-2
2-1
1-1

100%
050%
100%

Maandag 14 februari 2022:
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond 14 februari een titanenstrijd
uitgevochten met Korendijk 1 uit Piershil (3e klasse B).
Barry van Dijk en Jos Verkaart zetten in de openingswedstrijd direct de toon. Zij
trakteerden de toeschouwers op een mooie strijd. Met 15-13, 11-7, 12-10 liet
Jos Verkaart (in een ver verleden nog lid van Hellevoets Effect) geen twijfels
over zijn bedoelingen van deze avond: de zege meenemen naar Piershil! En hij
bracht Korendijk op voorsprong.
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Joyce Ynzonides-Janissen wist vervolgens Erik Eikenboom met 11-8, 11-5, 2-11,
3-11, 11-7 na vijf enerverende games te verslaan en bracht Hellevoets Effect
weer naast Korendijk. In het dubbelspel opende zij daarna samen met Barry
goed tegen Jos en Erik: 11-4. Het bleek een koude start van het duo Jos/Erik,
want daarna waren de spelers aan elkaar gewaagd. Met 14-12, 11-8 en 12-10
trok het laatste duo de zege naar zich toe. Korendijk weer op voorsprong.
Barry van Dijk herstelde zich in zijn tweede enkelspelwedstrijd van de eerdere
nederlaag tegen Jos en wist Erik Eikenboom met 11-9, 11-7 en 13-11 achter
zich te laten. De gamestanden laten zien dat dit niet eenvoudig was. Maar toch:
de tussenstand: 2-2.
Jos Verkaart nam in de slotpartij een 2-0 gamevoorsprong tegen Joyce
Ynzonides-Janissen: 11-9, 11-8. Joyce herstelde zich knap door de twee
daaropvolgende games te winnen: 11-8, 12-10. In de beslissende game wist de
"oude" tacticus Jos de wedstrijd toch nog in zijn voordeel te beslissen: 11-7.
Een mooie, zwaar bevochten overwinning voor Korendijk 1. Hellevoets Effect 1
kon de goede start van de voorjaarscompetitie (4-1 winst op Tavenu 3) geen
vervolg geven met een tweede overwinning, maar hoeft zich niet te schamen.
Na een sportieve Valentijnsavond kan het driemansteam met een gerust hart
de voorjaarscompetitie vervolgen met een thuiswedstrijd tegen De Sprint 1.
Het HE-team is een stevige kandidaat voor het kampioenschap.
Barry van Dijk
Joyce Ynzonides-Janissen
Dubbel Barry/Joyce

2-1
2-1
1-0

050%
050%
000%

Maandag 21 februari 2022:
Hellevoets Effect 1 heeft de tweede overwinning in de voorjaarscompetitie
geboekt. Na winst tegen Tavenu 3 (4-1) en de nederlaag tegen Korendijk 1 (2-3)
volgde maandag een 4-1 zege op De Sprint 1 (3e klasse B). Barry van Dijk en
Arno Ynzonides versloegen Peter Theenaart en Pieter Heijndijk met 4-1.
Anders dan dat de uitslag doet vermoeden was het allesbehalve een walk over.
De Briellenaren gaven fel tegenstand.
Barry van Dijk bleef ongeslagen al moest hij tegen Peter tot het uiterste gaan:
11-8, 6-11, 11-7, 1-11, 11-9. Arno leed een nederlaag tegen Peter al was ook
daar het krachtverschil minimaal: 11-9, 9-11, 9-11, 11-13.
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Tegen Pieter Heijndijk moest het Hellevoets tweetal geconcentreerd blijven om
de overwinning binnen te slepen. Dat lukte uiteindelijk goed. Barry won met 30 (11-6, 11-9, 11-9) en Arno met 3-1 (7-11, 12-10, 11-9, 11-8).
Het dubbel was de eenvoudigste wedstrijd. Met 3-1 schoven Barry en Arno
Peter en Pieter aan de kant: 11-8, 11-7, 5-11, 11-6.
Barry van Dijk
Arno Ynzonides
Dubbel Barry/Arno

2-2
2-1
1-1

100%
050%
100%

Maandag 14 maart 2022:
Hellevoets Effect 1 is maandagavond in Numansdorp niet in actie gekomen
tegen Tavenu 3. Vanwege ziekte is de wedstrijd uitgesteld. De andere
speeldatum wordt spoedig vastgesteld.
Maandag 21 maart 2022:
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond 21 maart in de 3e klasse B van de
duocompetitie de topper tegen De Repelaer 3 met 3-2 gewonnen. Joyce en
Arno Ynzonides kwamen voor de HE in actie. Aan Spijkenisser zijde traden
Danny van der Wal en Patrick Drent aan.
Arno Ynzonides opende tegen Danny van der Wal. Het werd een knap
bevochten overwinning voor Arno, na een 0-2 game achterstand. Danny
opende namelijk sterk met tweemaal 11-6 winst. Arno vocht zich naar de zege
in de 3e game (13-11) om vervolgens die lijn knap door te trekken en de
wedstrijd winnend af te sluiten: 11-8, 11-8.
In de tweede wedstrijd van de avond speelde Joyce Ynzonides-Janissen tegen
Patrick Drent. Joyce kon haar ritme niet te pakken krijgen. Na 9-11 in de 1e
game, wist Patrick goed te anticiperen op Joyce lastige spel en won
overduidelijk met 4-11 en 6-11 de wedstrijd.
In het dubbel gaf Joyce meer thuis. Het werd een enerverend potje tafeltennis
waarin het Hellevoetse duo steeds de richting aangaf. Om en om gingen de
games naar een ander duo en omdat Joyce en Arno begonnen, wonnen ze na
vijf games ook de wedstrijd: 11-5, 5-11, 11-6, 6-11, 11-5.
Na de pauze speelde Arno opnieuw een goede wedstrijd. Dit keer tegen
Patrick. Opnieuw werd zijn wedstrijd na vijf games beslist. Patrick trok de
spannende 1e game naar zich toe: 11-13. Datzelfde deed Arno in de 2e: 12-10.
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Arno stootte door en leek grip te krijgen op Patricks spel. Arno won game 3 met
11-8. Leek. Want het was toch Patrick die daaropvolgend de wedstrijd naar zich
toetrok: 7-11, 10-12. Beide teams weer op gelijke hoogte en Joyce en Danny
gingen uitmaken wie de winst deze avond mee naar huis kon nemen.
Het was Joyce die daar geen enkele twijfel over liet bestaan. Goed ingespeeld
en met haar typerende spel liet Joyce Danny vertwijfeld achter. Met 11-8, 11-5,
11-13 en 11-6 ging de winst verdiend naar Joyce en boekte HE 1 een
belangrijke overwinning op De Repelaer 3.
Hellevoets Effect heeft een goede uitgangspositie om het kampioenschap
binnen te slepen, maar of ze dat wel willen?
Arno: "Een mooie overwinning. We hebben het uitstekend naar ons zin in de 3e
klasse. We spelen met meer plezier. Dus of we in het najaar in de 2e klasse
willen spelen.........?"
Volgende week de uitwedstrijd tegen Korendijk 1. Na de 2-3 thuisnederlaag wil
het team natuurlijk het een en ander goed maken. Ongetwijfeld zal Jos
Verkaart (Korendijk, ex-HE) alles in het werk stellen om weer achter de
wedstrijdtafel te verschijnen.
Arno Ynzonides
Joyce Ynzonides-Janissen
Dubbel Arno/Joyce

2-1
2-1
1-1

050%
050%
100%

Vrijdag 25 maart 2022: De Sprint 1-Tavenu 3.
Stand:
Hellevoets Eff 1
De Repelaer 3
Korendijk 1
De Sprint 1
Tavenu 3

4 - 13
4 - 12
4- 9
3- 6
3- 5

Maandag 28 maart 2022:
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse B van de duocompetitie op grootse
wijze revanche genomen op Korendijk 1. Ging de thuiswedstrijd nog met 2-3
verloren door de sterk spelende Jos Verkaart, in eigen huis werd Korendijk 1
door Arno Ynzonides en Barry van Dijk qua resultaat met 4-1 verpletterd. Maar
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in werkelijkheid was het niveauverschil opnieuw klein, al zal Erik Eikenboom
daar anders over denken. Hij versloeg in de slotwedstrijd Barry met 11-7, 8-11,
11-4, 11-7. Duidelijke cijfers zo te zien.
Jos Verkaart en Barry van Dijk openden de wedstrijd met een vijf games durend
taltennisgevecht. Via 10-12, 12-10, 8-11, 11-8 en 11-2 vocht Barry zich
uiteindelijk toch duidelijk naar de overwinning.
Erik Eikenboom en Arno Ynzonides maakten er eveneens een leuke, lange
wedstrijd van. Via 13-11, 11-8, 6-11, 9-11 en 15-13 knokte Arno zich naar de
winst. Hellevoets Effect op een 2-0 voorsprong.
Ook het dubbel ging mee naar Hellevoetsluis. Na verlies in de 1e game, was de
winst uiteindelijk duidelijk en verdiend: 6-11, 11-8, 11-5, 11-6.
Arno wist in de 4e wedstrijd van de avond Jos Verkaart goed te bestrijden en
bleek dit keer duidelijk de betere: 11-6, 9-11, 11-9, 11-5. Dat Barry de laatste
wedstrijd verloor van Erik was jammer, maar voor de statistieken. De 4-1
eindzege was mooi en belangrijk.
Concurrent De Repelaer 3 boekte ook een 4-1 overwinning op hekkensluiter
Tavenu 3. Hierdoor staat HE in de tussenstand nog 1 winstpartij voor. En dat
met de topper tegen datzelfde De Repelaer aanstaande vrijdag 1 april in het
vooruitzicht.
We wensen Arno en Barry vrijdag in Spijkenisse veel succes. Op de verjaardag
van Dick Struik (in blijvende herinnering) is er maar één doel: winst! Succes!!!
Foto’s met dank aan Barry en Arno.
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Arno Ynzonides
Barry van Dijk
Dubbel Arno/Barry

2-2
2-1
1-1

100%
050%
100%

Vrijdag 1 april 2022:
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse B van de duocompetitie vrijdagavond
de leiding uit handen gegeven. Tegen concurrent De Repelaer 3 leden Barry van
Dijk en Joyce Ynzonides-Janissen een 1-4 nederlaag.
Zonder slag of stoot ging dit niet. Drie van de vijf wedstrijden eindigden na de
volledige vijf games. Twee keer in het nadeel.
Rick Wasch en Barry van Dijk openden de avond. Barry won de 1e game (11-8).
Rick nam daarna door tweemaal winst het heft in handen ( 12-10, 11-7) om het
vervolgens weer uit handen te geven (8-11, 9-11). Een zwaar bevochten
overwinning van Barry op Rick.
Danny van de Wal en Joyce Ynzonides namen vervolgens ook vijf games de tijd
om de winnaar te bepalen. Joyce leek op de overwinning af te stevenen: 11-8,
8-11, 11-6. Danny trok echter de 4e game met het kleinst mogelijke verschil
naar zich toe (14-12) om in game 5 toe te slaan: 11-6. Beide teams weer in
evenwicht.
Het dubbel kon nog wel eens belangrijk worden. Zoals vaak bij duowedstrijden.
Het werd een spannende wedstrijd waarin beide duo's aan elkaar gewaagd
waren. De Repelaer 3 wist met klein verschil de winst te pakken en op
voorsprong te komen: 9-11, 11-8, 11-9, 12-10.
Na de thee was Joyce kansloos tegen Rick. Met de gamestanden 6-11, 9-11, 711 ging ze na afloop teleurgesteld naar de kant. Omdat Barry het slotakkoord
van Danny van der Wal verloor (4-11, 11-9, 13-15, 11-7, 6-11) ging De Repelaer
3 met een forse 4-1 zege naar de "afterdrink".
Hellevoets Effect 1 heeft het uitstekend naar de zin in de 3e klasse. Speelt
daarin met meer plezier dan in de 2e klasse. Maar het Hellevoetse duo had de
wedstrijd wel graag gewonnen: Barry: "Het was toch een speciale avond. Op
deze dag zou mijn maatje Dick normaal gesproken zijn verjaardag gevierd
hebben. Ik had dat graag met een overwinning herdacht. Dick was wel tijdens
de wedstrijd aanwezig met zijn bekende kreten die door de zaal vlogen (zoals
"een gat zo groot als mijn schoon....").
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De Repelaer heeft nu twee winstpartijen voorsprong genomen op Hellevoets
Effect 1. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan en het programma van De
Repelaer 3 lijkt iets lastiger dan dat van HE 1. We gaan het zien hoe deze
tweestrijd afloopt.
Volgende week speelt HE 1 haar laatste twee wedstrijden. Op maandag 4/4 uit
bij Tavenu 3 en op vrijdag 8/4 bij De Sprint 1. Het is afwachten wat De Repelaer
in de thuiswedstrijden tegen Korendijk 1 (4/4) en De Sprint 1 (15/4) doet.

Barry van Dijk
Joyce Ynzonides-Janissen
Dubbel Arno/Joyce

2-1
2-0
1-0

050%
000%
000%

Maandag 4 april 2022:
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond in Numansdorp een eenvoudige
overwinning behaald op het verzwakte Tavenu 3 (3e klasse B).
Barry van Dijk vertrok vroeg in de avond met Joyce Ynzonides-Janissen naar De
Hoeksche Waard om daar Cees Zuidgeest met
invaller Adrie Bons aan te treffen. Omdat de
Hellevoeters keurig op tijd aanwezig waren,
mochten ze zelf de helpende hand toesteken bij
het opzetten van de wedstrijdtafel. En daar
draait Barry van Dijk zijn hand niet voor om. In
korte tijd was deze klus geklaard en kon de
wedstrijd beginnen.
Thuisspeler Cees Zuidgeest opende tegen Barry van Dijk. Een eenvoudige zege
voor Barry: 10-12, 8-11, 6-11 (0-3).
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In de tweede wedstrijd kwam Adrie Bons er tegen Joyce Ynzonides-Janissen
ook niet aan te pas. Ook Joyce boekte een eenvoudige zege: 10-12, 1-11, 6-11
(0-3).
In het dubbelspel liep Hellevoets Effect 1 makkelijk uit naar een 3-0
voorsprong: Zuidgeest/Bons-Van Dijk/Ynzonides-Janissen 10-12, 7-11, 4-11 (03).
Cees Zuidgeest had tegen Joyce Ynzonides weldegelijk kansen, maar Joyce
rondde het vakkundig in haar voordeel af: 11-13, 5-11, 11-9, 6-11 (1-3).
Tot slot kon Adrie Bons ook tegen Barry van Dijk niets inbrengen dat deed
hopen op een overwinning. Adrie verloor met de niets onthullende cijfers 4-11,
7-11, 3-11 (0-3).
Hellevoets Effect tijdelijk weer aan de leiding in de 3e klasse B. Drie
winstpunten voor op De Repelaer 3 dat later deze week nog in actie komt
tegen Korendijk 1.
Barry van Dijk
Joyce Ynzonides-Janissen
Dubbel Barry/Joyce

02-2 100%
02-2 100%
01-1 100%

Vrijdag 8 april 2022:
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse B van de duocompetitie vrijdagavond
geen goede zaken gedaan voor het kampioenschap. Arno en Joyce Ynzonides
verloren in Brielle met 1-4 van ttv De Sprint 3 dat speelde met Peter Theenaart
en Pieter Heijndijk.

Foto's: Ynzonides Mobiele Fotografie.

In de openingswedstrijd versloeg Arno Peter nog
met klein verschil: 7-11, 14-12, 11-7, 12-10. Daarna
gingen alle zeges naar de Briellenaren. Joyce
verloor kansloos van Pieter (6-11, 5-11, 7-1. Joyce:
"Ik sloeg werkelijk geen bal goed raak.") terwijl het
dubbel met 10-12 in de 5e game naar ttv De Sprint
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ging: 11-6, 8-11, 7-11, 11-8, 10-12). In haar tweede enkelwedstrijd van de
avond kon Joyce ook geen potten breken tegen Peter: 8-11, 6-11, 11-13,
waarna Arno de slotwedstrijd na een mooi tafeltennisgevecht met 8-11 in de
5e game verloor van Pieter: 9-11, 9-11, 13-11, 11-5, 8-11.
Te weinig winstpunten voor HE 1 om het kampioenschap binnen te halen.
Volgende week vrijdag 15 april zal duidelijk worden wie in deze klasse het
kampioenschap voor zich op gaat eisen. Ttv De Sprint gaat dan op bezoek bij
Ttv De Repelaer dat voor zijn laatste kans strijdt. De Spijkenisser mannen
zouden zich een enorme dienst bewijzen door de Briellenaren ruim te verslaan.
Zo niet dan gaat Ttv de Sprint er vermoedelijk met het kampioenschap er
vandoor. Zij moeten daarna nog spelen tegen Korendijk 1 en Tavenu 3.
Voldoende punten om het kampioenschap dan alsnog binnen te halen.
Hellevoets Effect heeft terecht geen recht meer op het kampioenschap. Maar
hoe heeft de competitieleider het toe kunnen staan dat het speelschema zó is
opgebouwd dat ttv De Sprint nu nog 3 wedstrijden voor de boeg heeft. Dat is
ook voor ttv De Repelaer vervelend.
Stand en programma:
Hellevoets Effect 1
De Repelaer 3
Korendijk 1
De Sprint 1
Tavenu 3

8 - 24
7 - 22
6 - 13
5 - 15
6 – 06

Maandag 11 april:
Vrijdag 15 april:
vrijdag 22 april:
Maandag 25 april:

Korendijk 1-Tavenu 3
De Repelaer 3-De Sprint 1
De Sprint 1-Korendijk 1
Tavenu 3-De Sprint 1

Geen kampioenschap voor ttv Hellevoets Effect. Maar Barry, Arno en Joyce
zullen daar niet lang om treuren. Ze hebben op dit niveau lekker gespeeld,
konden leuk meedoen en tegenstand bieden en zouden het in de 2e klasse
weer veel lastiger hebben.
Arno Ynzonides
Joyce Ynzonides-Janissen
Dubbel Arno/Joyce

2-1
2-0
1-0

50%
00%
00%
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=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Eindstand 3e klasse B:
1. De Repelaer 3
2. Hellevoets Effect 1
3. De Sprint 1
4. Korendijk 1
5. Tavenu 3

8 - 27
8 - 24
8 - 21
8 - 20
8- 8

Totaal score na alle acht wedstrijden:
Barry van Dijk
Arno Ynzonides
Joyce Ynzonides-Janissen

12-9 75%
12-8 67%
08-2 25%

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

2-1
3-2
3-1

50%
67%
33%

=================================================================

Team 2 in de 5e klasse A van de Duocompetitie

Maandag 14 februari 2022:
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Hellevoets Effect 2 heeft maandag 14 februari in de 5e klasse A de uitwedstrijd
bij Korendijk 3 met 2-3 verloren.
Gerard de Man opende de avond met een mooie 3-1 overwinning op Jan
Boone: 11-6, 11-9, 9-11, 14-12. Rik Kooiman verkocht zijn huid duur tegen Nico
Nederlof, maar moest zijn tegenstander na 4 games toch feliciteren: 11-6, 5-11,
8-11, 9-11. In het dubbelspel kwamen Gerard en Rik duidelijk tekort tegen Jan
en Nico. Het werd een eenvoudige overwinning voor het team uit Piershil: 11-3,
12-10, 11-6.
Na de thee een gelijk opgaande wedstrijd tussen Jan en Rik. Na een 9-11
nederlaag in de 1e game, knokte Rik zich naar een 3-1 overwinning: 11-9, 11-7,
11-9. Welldone Rik! Daarmee kwam de druk op de schouders van Nico en
Gerard te liggen. Welk team ging met de zege onder de douche??? Het werd
Korendijk 3. Nico werd na een mooie wedstrijd de verdiende winnaar: 11-5, 911, 11-8, 9-11, 11-5. Korendijk 3 verslaat Hellevoets Effect 2.
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerard/Rik

2-1
2-1
1-0

50%
50%
00%

Vrijdag 25 februari 2022:
Hellevoets Effect 2 heeft donderdagavond onder de hanenbalken in Dordrecht
een 2-3 nederlaag geleden tegen Dordrecht 12 (5e klasse B duocompetitie). De
twee HE punten kwamen op naam van Gerard de Man.
Gerard won met duidelijke cijfers van Arie van Loon (3-1) en was ook Rien
Morlog redelijk eenvoudig de baas (3-1).
Rik Kooiman had weinig winstkansen tegen Arie, maar verloor met het kleinst
mogelijke verschil van Rien (9-11 in de 5e game). Het dubbelspel bleef ook in
Dordrecht. Ook daar een narrow escape voor de Dordtenaren: 11-9, 11-5, 6-11,
9-11, 11-9.
Op 7 maart volgt de thuiswedstrijd tegen koploper De Repelaer 5.
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerard/Rik

2-2
2-0
1-0

100%
050%
000%

11

Maandag 7 maart 2022:
Hellevoets Effect 2 speelde maandagavond in De Eendr8 een streekderby tegen
het sterke De Repelaer 5 (5e klasse A duocompetitie). Voor Hellevoets Effect
kwam het vaste duo Rik Kooiman/Gerard de Man in actie. De mannen uit
Spijkenisse traden aan met Nico Geers en Jordan van der Sterre.
Rik opende tegen Nico en kwam goed uit de startblokken: 11-6. De 2e game
was voor Nico: 11-13, waarna Rik game 3 voor zich opeiste: 11-8. Omdat Nico
de 4e game naar zich toetrok (7-11) moest de 5e game de beslissing brengen.
Nico bleek over de langste adem te beschikken: 11-6.
De hoop was daarna op Gerard gevestigd. Zou hij Jordan kunnen verschalken.
Nee, net niet. De gelijk opgaande wedstrijd ging ook hier in vijf games naar De
Repelaer: 6-11, 11-4, 6-11, 11-6, 6-11.
Het dubbel leverde opnieuw een zege op voor de Spijkenisser mannen. Degelijk
trokken zij met 3-1 de wedstrijd over de streep: 8-11, 11-7, 11-9, 11-7. De
Repelaer op een 3-0 voorsprong! De winst was binnen.
Kon HE 2 nog wat terug doen? Nee. Ook Rik moest Jordan feliciteren. Rik
verloor met 6-11, 11-9, 6-11, 9-11. De avond werd afgesloten met een 0-3
nederlaag van Gerard tegen Nico. Het was wel met de hakken over de sloot,
Nico: 9-11, 9-11, 9-11.
Na afloop toch wel een lichte teleurstelling bij Rik en Gerard. Gerard: "Er had
zeker meer ingezeten. We gaan in de return alles op alles zetten om punten
binnen te halen. Dat moet mogelijk zijn!"
Rik Kooiman
Gerard de Man
Dubbel Rik/Gerard

2-0
2-0
1-0

00%
00%
00%

Maandag 14 maart 2022:
In de wedstrijd voor de 5e klasse A van de duocompetitie, trof Hellevoets Effect
2 maandagavond in eigen huis Tavenu 4. Het vaste duo Gerard de Man (foto)
en Rik Kooiman speelden tegen Rob Moerkerken en Nico de Veij.
Gerard de Man opende de wedstrijd tegen Rob Moerkerken. Beide heren
maakten er een lange partij van die Rob met 11-9 in de vijfde game won: 11-9,
9-11, 12-14, 11-7, 9-11.
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In de tweede wedstrijd van de avond kwam Rik Kooiman tekort tegen Nico de
Veij. Nico won met 8-11, 6-11 en 6-11.
Het eerste HE winstpunt moest dan maar uit het dubbel komen. Na een fel
gevecht won ons HE duo de strijd met 8-11, 11-8, 15-13 en 11-9.
Ook Gerard de Man kwam vervolgens na de pauze tekort tegen Nico de Veij (611, 12-14, 7-11) voordat Rik Kooiman het tweede HE winstpunt in de wacht
sleepte tegen Rob Moerkerken (11-6, 11-4, 6-11, 11-7) en daarmee de
eindstand op 2-3 bracht.
Het wordt een lastig seizoen voor HE 2 in deze sterke 5e klassepoule van de
duocompetitie. Handhaving moet nu maar voorlopig het doel worden. Hopelijk
bezwijken onze mannen niet onder de druk. Ze horen toch echt wel in de 5e
klasse thuis.
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerard/Rik

2-0
2-1
1-1

000%
050%
100%

Vrijdag 25 maart 2022:
Donkere wolken pakken zich samen boven het Hellevoets Effect-duo Gerard de
Man/Rik Kooiman. HE 2 leed vrijdagavond in Brielle een ietwat geflatteerde
nederlaag tegen mede degradatiekandidaat De Sprint 2. Gerard en Rik verloren
de wedstrijd in de 5e klasse B van de duocompetitie met 1-4.
Gerard de Man opende tegen Rudi de Jong. Rudi was de hele wedstrijd net de
bovenliggende partij. Met 7-11, 12-14 en 9-11 ging Gerard weer naar de kant.
Rik Kooiman kwam met 0-2 achter tegen Gert Eggenkamp: 8-11, 6-11 om
vervolgens weer op gelijke hoogte te komen: 11-8, 11-6. In de beslissende
game was Gert de gelukkige en won met 11-8.
In het dubbel was het verschil tussen beide teams ook nauwelijks zichtbaar.
Gerard en Rik wonnen de 1e game (11-5) om de twee daaropvolgende aan de
tegenstanders te laten: 8-11, 8-11. De 4e game was weer voor het Hellevoets
duo (11-7). In de beslissende game was opnieuw De Sprint de gelukkige: 10-12.
Een bittere pil voor de strijdende Gerard en Rik. De gifbeker moest voor Rik
helemaal leeg. Hij was kansloos tegen Rudi: 5-11, 8-11, 7-11. Gelukkig voor de
Hellevoeters wist Gerard in de slotpartij wel te winnen van Gert. Het werd 11-
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3, 3-11, 11-5 en 11-9. Een prima zege voor Gerard bracht de eindstand op het
wedstrijdformulier.
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerard/Rik
Stand:
De Repelaer 5
Korendijk 3
Tavenu 4
Dordrecht 12
De Sprint 2
Hellevoets Eff 2

2-1
2-0
1-0

050%
000%
000%

6 - 22
5 - 15
5 - 12
4 - 10
5- 9
5- 7

Maandag 28 maart 2022:
Donkere wolken pakten samen boven duoteam 2 van Hellevoets Effect (zie
vorige verslag). Het lukt Gerard de Man en Rik Kooiman maar niet de negatieve
spiraal om te buigen en degradatie dreigt.
Vol goede moed begonnen beide mannen aan de tweede competitiehelft. Met
in het achterhoofd het gegeven dat ze in deze sterke 5e klasse A goed
tegenstand bieden, nauwelijks van de tafel geveegd worden, maar het balletje
telkens aan de verkeerde kant van het net valt.
Maandagavond werd Korendijk 3 in de eigen Eendr8 ontvangen. Ook in deze
wedstrijd was er weinig krachtsverschil, maar desalniettemin stond er op het
einde van de wedstrijd 1-4 op het wedstrijdformulier.
De enige overwinning kwam op naam van Gerard de Man. Die versloeg in de
openingswedstrijd Jan Boone (11-8, 10-12, 15-13, 11-8). Tegen de in deze poule
sterke Nico Nederlof (pas 1 wedstrijd verloren) capituleerde Gerard na vijf
games met 8-11 in de beslissende: 11-7, 13-11, 6-11, 4-11, 8-11.
Rik Kooiman opende met een goede wedstrijd tegen diezelfde Nico Nederlof en
was dicht bij de overwinning. Maar ja, daar heb je echt niets aan als je na
afloop de tegenstander toch moet feliciteren: 11-9, 8-11, 9-11, 11-13. Tegen
Jan Boonen kwam Rik nog goed uit de startblokken om de wedstrijd uiteindelijk
toch nog te verliezen: 9-11, 11-7, 1-11, 7-11. Of de oorzaak lag bij het feit dat
hij de laatste twee games met een ander batje moest spelen omdat het
originele gebroken was??? U zal het hemzelf moeten vragen.
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Het dubbelspel was een kraker. Met 8-11, 11-8, 12-14, 11-5, 12-14 ging de
winst mee naar Piershil.
Opnieuw een wedstrijd met klein verschil. Toch stond er 1-4 op het formulier.
Heel frustrerend. Maar de moed niet verliezen mannen! Nog 4 wedstrijden te
gaan! En rivaal De Sprint komt in eigen huis nog op bezoek.

Foto’s met dank aan Bert Brinkman.
Gerard de Man
2-1 050%
Rik Kooiman
2-0 000%
Dubbel Gerard/Rik
1-0 000%
Maandag 4 april 2022:
Hellevoets Effect 2 heeft maandagavond een goede 3-2 zege behaald op
Dordrecht 12. Eindelijk zat het Gerard de Man en Rik Kooiman eens mee in de
5e klasse A van de duocompetitie.
In het begin van de wedstrijd leek het er nog niet op dat de avond goed zou
aflopen. Gerard de Man opende tegen Adrie van Loon en verloor met 1-3 (7-11,
11-7, 5-11, 12-14); Rik Kooiman verslikte zich in invaller Henk Blom: 11-2, 3-11,
8-11, 6-11 (1-3).
In het vervolg van de wedstrijd stonden de Hellevoetse mannen geen wedstrijd
meer af. Het dubbel leverde een eenvoudige, verdiende zege op: 11-5, 11-4, 611, 11-6 (3-1). Vervolgens liet Gerard de Man Henk Blom kansloos achter (6-11,
11-8, 11-4, 11-2 (3-1), waarna Rik Kooiman de 3-2 eindstand op het
wedstrijdformulier bracht door een mooie, maar fel bekampte zege op Adrie
van Loon: 3-11, 5-11, 12-10, 11-8, 11-8 (3-2).
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Na afloop gingen er geluiden op dat de zege te danken was aan het feit dat
Addo Koning na blessureleed weer als aandachtig speler/toeschouwer in de
zaal aanwezig was. We zullen het nooit weten totdat dit wetenschappelijk
onderzocht is...
Nog twee wedstrijden te gaan om degradatie te voorkomen. Succes mannen!!!
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerard/Rik

02-1 050%
02-1 050%
01-1 100%

Maandag 11 april 2022:
Aan het bizarre seizoen van Hellevoets Effect 2 in de 5e klasse A werd
maandagavond in Spijkenisse bij De Repelaer 5 een "gepast" vervolg gegeven.
Wederom lukte het Gerard de Man en Rik Kooiman niet om een zege te
pakken, maar het aantal wedstrijden dat met het kleinst mogelijke verschil
verloren ging, was weer talrijk. Met een geflatteerde 0-5 tot gevolg.
Gerard verloor de openingswedstrijd van Kees van Oers met 2-3 (12-10, 9-11,
11-7, 6-11, 11-9). Rik kon daarna Jordan van der Sterre goed volgen maar kwam
net te kort: 11-7, 11-5, 11-7. Het dubbel ging vervolgens opnieuw in vijf games
naar de tegenstander (11-7, 11-5, 8-11, 8-11, 11-9) voordat Rik tegen Kees (1113, 13-11, 11-6, 11-8) en Gerard tegen Jordan (8-11, 11-6, 15-13, 3-11, 11-9 (32)) een tweede enkelspelnederlaag moesten slikken.
Gerard: "Het is enorm frustrerend om dit seizoen zoveel wedstrijden met 2
gamepunten verschil te verliezen. We speelden ook tegen de toekomstig
kampioen een goede wedstrijd, maar bleven met lege handen achter."
Het wordt nu toch wel erg lastig degradatie te voorkomen. Al wachten in de
laatste twee wedstrijden wel de twee directe concurrenten De Sprint 2 en
Tavenu 4. "Never give up", mannen!!!
De stand onderaan:
4. De Sprint 2 15 uit 7
5. Tavenu 4 14 uit 7
6. Hellevoets Effect 11 uit 8
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerard/Rik

2-0
2-0
1-0

0%
0%
0%
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Maandag 25 april 2022:
Voor Hellevoets Effect 2 wordt de voorjaarscompetitie er een om snel te
vergeten. In de 5e klasse A kwamen Gerard de Man en Rik Kooiman er om een
of andere reden niet aan te pas. Jazeker, de wedstrijden gingen niet kansloos
verloren, maar telkens vielen de ballen aan de verkeerde kant van het netje. Zo
ook gisterenavond in de thuiswedstrijd tegen De Sprint 2. Het was een laatste
strohalm waaraan Gerard en Rik zich vast konden klampen. Maar helaas was de
kracht uit de lichamen van onze mannen gevloeid.
Rik Kooiman-Rudi de Jong:
Gerard de Man-Gert Eggenkamp:
Rik/Gerard-Rudi/Gert:
Rik Kooiman-Gert Eggenkamp:
Gerard de Man-Rudi de Jong:

9-11, 5-11, 7-11 > 0-1
11-5, 8-11, 6-11, 10-12 > 0-2
11-7, 14-12, 6-11, 11-8 > 1-2
8-11, 11-9, 3-11, 7-11 > 1-3
9-11, 11-9, 3-11, 11-3, 5-11 > 1-4

Gerard: "We zijn het eens met de tegenstanders van vanavond. Dit is een
somber verhaal deze voorjaarscompetitie. Volgende week de laatste wedstrijd
uit bij Tavenu 4"
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerik/Rik

02 – 00
02 – 00
01 – 01

Stand:
De Repelaer 5
Korendijk 3
De Sprint 2
Dordrecht 12
Tavenu 4
Hellevoets Effect 2

10 - 40
09 - 25
10 - 23
09 - 22
09 - 19
09 – 11

000%
000%
100%

Maandag 2 mei 2022:
Het is Gerard de Man en Rik Kooiman toch gelukt de competitie af te sluiten
met een 2e overwinning. Tavenu 4 werd maandagavond in Numansdorp met 32 verslagen. Desalniettemin is er degradatie voor beide mannen die het geluk
deze competitie niet aan hun zijde hadden. Volgend seizoen een poging in de
6e klasse of toch in het najaar een 5e klasseplek aanvragen?
Het was aanvankelijk een felle strijd voor de punten. Gerard opende tegen Rob
Moerkerken en verloor met 10-12 in de 5e game. Rik speelde tegen Nico de
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Veij ook 5 games, maar won met 11-9 in de beslissende. Het dubbel was ook
gelijkwaardig. Maar met de gamestanden 11-4, 11-9, 11-9 bleef de zege toch in
Numansdorp.
Een nederlaag leek er aan te komen. Maar dan hadden we buiten Gerard en Rik
gerekend. Zoals de hele competitie streden de Hellevoetse mannen voor wat ze
waard zijn en dit keer zat het mee en wonnen ze verdiend hun potje tafeltennis
tegen Nico (11-7, 8-11, 11-5, 11-9) en Rob (11-8, 11-5, 8-11, 11-3). De 1-2
achterstand omgebogen in een 3-2 overwinning.
En nu? Uithuilen en opnieuw beginnen!?! Nee joh, gewoon lekker verder
trainen.
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerard/Rik

02-01
02-01
01-00

050%
050%
000%

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Totaal score:
Gerard de Man
Rik Kooiman
Dubbel Gerard/Rik

20-07
20-04
10-03

De eindstand 5e klasse A:
1. De Repelaer 5
2. Korendijk 3
3. Dordrecht 12
4. De Sprint 2
5. Tavenu 4
6. Hellevoets Effect 2

035%
020%
030%

10 - 40
09 - 25
09 - 22
10 - 22
10 - 22
10 - 14

Uitslag Dordrecht 12-Korendijk 3 nog niet bekend.

================================================================
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Team 3 in de 6e klasse B van de Duocompetitie

Maandag 18 februari 2022:
Dordrecht 15-Hellevoets Effect 3 is uitgesteld.
Maandag 21 februari 2022:
Hellevoets Effect 3 heeft een mooie eerste competitieoverwinning geboekt op
DFC 3. De wedstrijd in de 6e klasse B van de duocompetitie eindigde in De
Eendr8 in een 5-0 overwinning.
Een sterk debuut voor nieuwkomer Adrie van den Doel. Had
Adrie tegen Maurice de Wit nog vijf games nodig voor de
overwinning, tegen Erwin van der Net waren vier games
voldoende. Routinier Bert Brinkman moest nog warm draaien
tegen Erwin, maar liet Maurice kansloos. Samen wonnen Adrie
en Bert ook het dubbel.
Maandag 7 maart volgt de volgende wedstrijd tegen Bernisse'80 3. Weer een
leuke streekderby tegen sympathieke tegenstanders.
Adrie van den Doel
Bert Brinkman
Dubbel Adrie/Bert

2-2
2-2
1-1

100%
100%
100%

Maandag 7 maart 2022:
Hellevoets Effect 3 heeft de streekderby tegen Bernisse'80 3 met 2-3 verloren.
Voor deze wedstrijd in de 6e klasse B van de duocompetitie speelden aan
Hellevoetse kant Ivo Kooiman (fijn dat hij weer terug is) en Adrie van den Doel
(staat zijn mannetje) de enkelspelen en Ivo Kooiman en Bert Brinkman het
dubbelspel. De Abbenbroekers kwamen met Pieter van Voorden en Cor Bal
naar de Eendr8.
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Ivo opende met een 3-1 overwinning op Cor Bal. Daarna was Pieter te sterk
voor Adrie (0-3). Het dubbelspel werd een leuke, spannende wedstrijd.
Eenmaal warmgedraaid (11-5, 4-11), maakten de mannen er een waar gevecht
van dat uiteindelijk met 11-9 in de vijfde game in Abbenbroeks voordeel beslist
werd (13-11, 8-11, 9-11).
Na de thee moest ook Ivo zijn meerdere erkennen in Pieter: 7-11, 11-13, 8-11.
De slotwedstrijd leverde weer een punt voor HE 3 op. Adrie versloeg Cor met
11-2, 11-6 en 11-5.
Na de 5-0 winst op DFC 3 nu dus een kleine nederlaag. Bert Brinkman na
afloop: "Het was een leuke wedstrijd tegen sympathieke tegenstanders. Pieter
was onbetwist the man of the match. Het belangrijke dubbel ging helaas in
vijven verloren."
Woensdag 16 maart volgt een uitwedstrijd bij Serve'71 5.
Ivo Kooiman
Adrie van den Doel
Ivo Kooiman/Bert Brinkman

2-1
2-1
1-0

050%
050%
000%

Woensdag 16 maart 2022:
Hellevoets Effect 3 heeft woensdagavond in Hendrik-Ido-Ambacht de leiding
genomen in de 6e klasse B van de duocompetitie. Het versloeg het plaatselijke
Serve'71 5 met 4-1.
Man Of The Match was Hellevoeter Bert Brinkman. Bert won zijn beide
enkelwedstrijden (3-2 tegen Robert Versteeg en 3-1 tegen Tessa Benschop) en
samen met Ivo Kooiman het dubbelspel: 3-2. In het enkelspel verloor Ivo met 03 van Robert, maar won met 3-1 van Tessa.
Maandag 21 maart volgt de belangrijke thuiswedstrijd tegen Twenty One Up 9.
Het Rotterdamse team is de huidige nummer 2 van de ranglijst.
De volledige ranglijst hieronder:
1. Hellevoets Effect 3 : 3 gespeeld - 11 winstpartijen
2. Twenty-one Up 9 : 3 gespeeld - 10 winstpartijen
3. Serve 71 5 : 4 gespeeld - 10 winstpartijen
4. Bernisse '80 3 : 4 gespeeld - 10 winstpartijen
5. DFC 3 : 4 gespeeld - 6 winstpartijen
6. Dordrecht 15 : 2 gespeeld - 3 winstpartijen
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Bert Brinkman
Ivo Kooiman
Dubbel Bert/Ivo

2-2
2-1
1-1

100%
050%
100%

Maandag 21 maart 2022:
Hellevoets Effect 3 was vooraf in de 6e klasse B van de duocompetitie favoriet
voor het kampioenschap. Adrie van den Doel, Ivo Kooiman en Bert Brinkman
maken het helemaal waar.
Maandagavond ontving het team als koploper de nummer 2 van de ranglijst in
de eigen Eendr8: Twenty One Up 9. Ivo Kooiman en Adrie van den Doel
kwamen namens HE in de arena.
Ivo Kooiman opende tegen Hans Roodzant die tot nu toe in de
voorjaarscompetitie pas 1 nederlaag had geleden. Ivo startte goed: 11-7. In de
daaropvolgende games ontspon zich een leuke wedstrijd waarbij Hans toch net
iets te sterk bleek: 9-11, 10-12, 6-11. Adrie van den Doel bracht de teams weer
op gelijke hoogte door eenvoudig van Giselle Bentvelsen te winnen: 11-4, 11-2,
11-8.
Gezien de eerste twee wedstrijden, zou het dubbel wel eens doorslaggevend
kunnen worden. En dat zonder routinier Bert Brinkman die ziek thuis zat. Maar
Ivo en Adrie lieten zien dat ook zij om een boodschap gestuurd kunnen
worden. Met niets onthullende cijfers pakten ze de winst: 11-5, 10-12, 11-6, 113. Hellevoets Effect 3 op voorsprong!
Na de thee had Adrie ook tegen Hans het beste van het spel en bracht hij de
Rotterdammer zijn tweede seizoensnederlaag toe. Een mooie prestatie van
onze debutant: 11-6, 11-8, 11-8. Omdat daarna ook Ivo geen enkele moeite had
met de zwakkere Gisella (11-5, 10-12, 11-2, 11-5) kwam de eindstand van 4-1
op het wedstrijdformulier.
Hellevoets Effect 4 op vier winstpunten voorsprong de overige wedstrijden van
deze voorjaarscompetitie in. Dat moet toch goed komen met dit team.
Mits........
Adrie van den Doel
Ivo Kooiman
Dubbel Adrie/Ivo

2-2
2-1
1-1

100%
050%
100%
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Maandag 28 maart 2022:
Koploper Hellevoets Effect 3 (6e klasse C duocompetitie) heeft maandagavond
verrassend met 2-3 verloren van hekkensluiter Dordrecht 15. Diana Henneken
was de grote plaaggeest voor Hellevoeters Ivo Kooiman en Adrie van den Doel.
Zij wist zowel Ivo (9-11, 11-5, 8-11, 5-11) als Adrie (9-11, 11-5, 19-21, 7-21) te
verslaan en door haar kracht ook samen met teamgenoot Peter Merks het
dubbelspel te winnen (10-12, 4-11, 9-11).
In het enkelspel kon Peter tegen Ivo (11-5, 8-11, 11-9, 6-11, 11-5) en Adrie (113, 11-6, 9-121, 7-11, 11-6) niet tot winst komen al gingen beide wedstrijden wel
over de volledige vijf games.
Bert Brinkman was nog niet voldoende hersteld om achter de wedstrijdtafel te
verschijnen, maar was wel in de Eendr8 aanwezig: "Diana Henneken was deze
avond te sterk al speelde Adrie een goede wedstrijd tegen haar waarbij zelfs
een game met 19-21. Aan onze kant was het dubbel niet goed deze avond.
Maar gelukkig kunnen we vrijdag al weer revanche nemen. Ik speel dan in
Dordrecht weer mee. Ik ben voldoende hersteld om samen met Adrie deze
uitdaging op te nemen."

Foto’s: met dank aan Bert Brinkman.
Ivo Kooiman
Adrie van den Doel
Dubbel Ivo/Adrie

2-1
2-1
1-0

050%
050%
000%

Vrijdag 1 april 2022:
Hellevoets Effect 3 heeft in de 6e klasse B van de duocompetitie een paar
dagen na de verrassende 2-3 thuisnederlaag tegen Dordrecht 15 vrijdagavond
probleemloos op datzelfde team revanche genomen. Met Bert Brinkman in
plaats van Ivo Kooiman vertrok Adrie van den Doel naar Dordrecht om
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uiteindelijk deze mooie stad met een 4-1 zege op zak
een paar uur later in het donker te verlaten.
Het werd een makkelijke avond voor de Hellevoeters.
Alleen het dubbelspel blijft een dingetje (iets meer op
trainen mannen?).
Wist Diana Henneken in Hellevoetsluis nog twee
enkelwedstrijden te winnen, nu was ze tegen Adrie (811, 7-11 en 8-11) en Bert (4-11, 11-8, 6-11, 7-11)
kansloos. Peter Merks was ook dit keer te zwak voor
de Hellevoetse mannen (Bert: 12-14, 6-11, 7-11 en
Adrie: 9-11, 3-11, 5-11).
Het dubbelspel ging met 6-11, 7-11, 11-9, 7-11
verloren.
Bert: "We hebben een goede wedstrijd
gespeeld. We kenden eigenlijk geen
problemen. Alleen het dubbelspel blijft een
dingetje. Ikzelf ben nog zonder nederlaag.
Adrie heeft 8 overwinningen uit 10
wedstrijden. We staan nu stevig aan de
leiding. Het lijkt er op dat Twenty One Up
onze voornaamste concurrent wordt."
Bert Brinkman
Adrie van den Doel
Dubbel Adrie/Bert

2-2
2-2
1-0

100%
100%
000%

Vrijdag 15 april 2022:
Hellevoets Effect 3 heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen Bernisse'80 3
(Abbenbroek) met ruime cijfers en betrekkelijk eenvoudig gewonnen (6e klasse
B duocompetitie).
Bert Brinkman en Adrie van den Doel speelden tegen Cor Bal en Henk Moree.
Zonder kopman Pieter van Voorden maakte Bernisse'80 weinig kans. Het werd
5-0 voor de Hellevoetse mannen.
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Het was een erg
gezellige avond in het
rustieke Abbenbroek
met leuke
tegenstanders die
graag met de
"kampioenen" op de
foto gingen. Foto: vlnr
Bert, Adrie, Cor en
Henk.
Door deze zege houdt
HE 3 het
kampioenschap en de
daarbij behorende promotie in eigen hand. Maandag 25 april volgt in
Rotterdam de allesbeslissende confrontatie met de enig overgebleven
concurrent Twenty One Up 9.
Bert Brinkman
Adrie van den Doel
Dubbel Adrie/Bert

02-02
02-02
01-01

100%
100%
100%

Woensdag 19 april 2022:
Na de mooie 4-1 uitoverwinning op hekkensluiter DFC 3 kan het bijna niet meer
mis gaan voor Hellevoets Effect 3 in de 6e klasse B van de duocompetitie. Het
kampioenschap en de bijbehorende promotie nadert. Met maar liefst 7
winstpartijen voorsprong volgt maandag 25 april de thuiswedstrijd tegen de
nog even overgebleven "concurrent" Twenty One Up 9. Puntenverlies van dat
team in de uitwedstrijd tegen Dordrecht 15 (a.s. donderdag 21 april), zal hun
concurrentiepositie maandagavond alleen maar verzwakken. Vrijdag weten we
hoeveel punten HE 3 maandagavond nog nodig heeft voor het kampioenschap.
Woensdagavond trokken Bert Brinkman en Ivo Kooiman richting Dordrecht.
Bert opende tegen Maurice de Wit. Met 9-11, 14-12, 11-4 en 11-8 pakte hij de
zege. Ivo kon daar geen vervolg aan geven. Hij verloor met 8-11, 7-11, 11-6 en
10-12 van Edwin van der Net.
Het dubbel leverde een felbevochten overwinning op: 13-11, 13-11, 11-5,
waarna Ivo in een mooie strijd ook Maurice aan de zegekar bond: 9-11, 12-10,
11-8, 7-11 en 11-8 . De deze competitie nog ongeslagen Bert wist de 4-1
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eindstand op het wedstrijdformulier te brengen door een goede 8-11, 11-6, 1311 en 11-8 zege op Edwin.
Bert: "Een degelijke overwinning tegen een goed spelend DFC. Ivo en ik
moesten alle zeilen bijzetten. Ikzelf had het tegen Edwin erg lastig, maar wist
toch ongeslagen te blijven."
Bert Brinkman
Ivo Kooiman
Dubbel Ivo/Bert

02-02
02-01
01-01

100%
050%
100%

Maandag 25 april 2022:
Met veel overtuiging is Hellevoets Effect 3 maandagavond in Rotterdam
kampioen geworden in de 6e klasse B van de duocompetitie. Bert Brinkman
(jazeker, die van het meest recente HE-interview) trok met supersub Joost
Voogt naar Twenty One Up 9.
Joost Voogt opende tegen de Rotterdamse kopman Hans Roodzant. Zoals
iedereen weet kent Joost altijd een koude start en moet zijn lichaam eerst goed
wakker geschud worden voordat de ballen daar terecht komen waar Joost dat
wil. De 1e game ging dan ook naar Hans: 6-11. Game 2 en 3 waren voor Joost
(14-12, 11-5). Hans kwam nog terug (8-11) voordat Joost in de beslissende
game definitief met het kleinst mogelijke verschil toesloeg: 13-11.
Bert Brinkman kende in de tweede wedstrijd van deze mooie avond weinig
moeite met Giselle Bentvelsen. Bert won soeverein met 11-7, 11-9 en 11-7 en
bracht HE op een 2-0 voorsprong.
Het dubbel werd een leuke wedstrijd waarin Bert en Joost een 0-2
gameachterstand (5-11, 8-11) om wisten te buigen in een 3-2 winst: 11-8, 11-3,
11-8.
Na de verfrissing zetten Bert en Joost de goede reeks voort. Een goede, knappe
zege van Bert op Hans (6-11, 11-8, 11-8, 11-96) waarna Joost Giselle kansloos
liet: 12-10, 11-5, 11-8.
Jammer genoeg zonder vaste teammaatjes Adrie van de Doel en Ivo Kooiman
werd Bert gisterenavond kampioen in de 6e klasse van de duocompetitie.
Debutant Adrie kan zijn krachten bundelen voor een najaarscompetitie in de 5e
klasse. Bert is weer terug op het niveau waar hij thuis hoort. En Ivo moet zijn
partijtjes ook in de 5e klasse mee kunnen blazen.
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Stand na gisterenavond:
1. Hellevoets Effect 3
2. Twenty-one Up 9
3. Dordrecht 15
4. Serve 71 5
5. Bernisse '80 3
6. DFC 3

9 - 35
9 - 23
8 - 20
8 - 17
8 - 16
8 - 14

Op maandag 2 mei volgt in De Eendr8 de laatste wedstrijd tegen Serve'71 5.
Bert Brinkman
Joost Voogt
Dubbel Bert/Joost

02-02
02-02
01-01

100%
100%
100%

Maandag 9 mei 2022:
Hellevoets Effect 3 heeft maandagavond als kampioen van de 6e klasse B in
eigen De Eendr8 (Hellevoetsluis) de competitie afgesloten tegen Serve'71 5.
Het was een wedstrijd om des keizers baard, maar daar was tijdens de
ontmoeting niets van te merken. Daniel de Graaff en Tessa Benschop deden er
alles aan om Bert Brinkman en Adrie van den Doel pijn te doen en een
nederlaag toe te brengen.
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Op het dubbelspel na (11-4, 11-7, 11-7), moest er voor elk punt geknokt
worden. En dat deden de spelers vol overgave. Toen de rook opgetrokken was,
bleek dat Daniel en Tessa toch telkens Bert en Adrie hadden moeten
feliciteren. Adrie won met 3-1 van Daniel en 3-2 van Tessa. Bert zegevierde met
3-1 van Tessa en 3-2 van Daniel.
Na afloop werden Bert en Adrie
(nogmaals) gefeliciteerd met hun
kampioenschap. Ivo kon in verband met
zijn werk niet aanwezig zijn.
Bert keek voor de redactie nog terug op
de wedstrijd: "De laatste wedstrijd
eindigde in 5-0, maar Serve gaf goed
tegenstand. Zowel Adrie als ikzelf kregen
niets cadeau en Daniel en Tessa wilden
ons verslaan. Uiteindelijk gaf de ervaring
de doorslag en konden Adrie en ik de
winst pakken. Een groot compliment voor
Adrie die als nieuwkomer deze competitie
12 van zijn veertien wedstrijden won.
Ikzelf bleef zonder nederlaag met 14 uit
14. Tegen Daniel speelde ik vanavond mijn beste wedstrijd van deze
competitie."
Op de foto's de kampioenen. De foto's van Bert en Adrie zijn van
maandagavond, die van Ivo is uit het archief.
Adrie van den Doel
Bert Brinkman
Dubbel Adrie/Bert

2-2
2-2
1-1

100%
100%
100%

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Totaal score na tien wedstrijden:
Bert Brinkman
14-14
Adrie van den Doel
14-12
Ivo Kooiman
10-05
Joost Voogt (invaller)
02-02

100%
086%
050%
100%

Dubbel Adrie/Bert

075%

04-03
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Dubbel Ivo/Bert
Dubbel Adrie/Ivo
Dubbel Bert/Joost

03-02
02-01
01-01

067%
050%
100%

Eindstand 6e klasse B voorjaarscompetitie duocompetitie:
Vrijdag 13 mei wordt nog de wedstrijd Bernisse’80 3-DFC 3 gespeeld.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hellevoets Eff 3
Dordrecht 15
Twenty-One Up 9
Serve 71 5
Bernisse '80 3
DFC 3

10 - 40
10 - 26
10 - 24
10 - 22
10 - 19
10 - 19

==============================================

Team 4 in de 6e klasse C van de Duocompetitie

Maandag 14 februari 2022:
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond 14 februari in de 6e klasse C een 4-1
overwinning geboekt op Dordrecht 16.
Hans de Brandt opende met een degelijke overwinning op Ad Anderson: 11-9,
11-5, 11-8. Joost Voogt vergrootte vervolgens de voorsprong door 3-1 winst op
Wim van Vendeloo: 11-9, 11-02, 10-12, 11-5. In het dubbelspel kwamen Hans
de Brandt en Bert van de Kamer achter de wedstrijdtafel. Met het kleinst
mogelijke verschil ging de winst naar de Dordtenaren: 10-12, 9-11, 9-11.
Na de theepauze een eenvoudige overwinning van Hans de Brandt op Wim van
Vendeloo: 11-6, 11-7, 11-4. Joost Voogt en Ad Anderson vochten in de slotpartij
een felle strijd uit die pas met 15-13 in de vijfde game in het voordeel van Joost
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beslist werd. Joost kwam met 0-2 in games achter en wist de wedstrijd met
grote inzet in zijn voordeel om te buigen: 9-11, 3-11, 11-7, 11-9, 15-13.
Hans de Brandt
Joost Voogt
Dubbel Hans/Bert vd Kamer

2-2
2-2
1-0

100%
100%
000%

Maandag 21 februari 2022:
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond voor een wedstrijd in de 6e klasse C
van de duocompetitie een forse nederlaag geleden bij Twenty One Up. Het
werd 5-0 voor de Rotterdammers.
Hier en daar had er meer ingezeten, maar de overwinning was uiteindelijk
terecht en verdiend. Bram Hoiting en Sammy Riviera waren te sterk voor Hans
de Brandt en Bert vd Kamer, al had Sammy er tegen Hans vijf games voor nodig
en was het verschil minimaal: 9-11.
Hans de Brandt
2-0 000%
Bert van de Kamer
2-0 000%
Dubbel Hans/Bert
1-0 000%
Dinsdag 8 maart 2022:
Hellevoets Effect 4 heeft dinsdagavond in Oud-Beijerland voor een wedstrijd in
de 6e klasse C van de duocompetitie een 0-5 nederlaag geleden tegen Sorry 6.
Hans de Brandt (foto) en Bert van de Kamer troffen aan de Wiardi
Beckmanstraat Daan van Hengel en Jos Rath.
Was het een walk over voor de Hoekse Waardmannen? Allerminst! Daan moest
in zijn beide enkelwedstrijden tot het uiterste gaan om de zege binnen te
halen. Tegen Hans won hij met 11-7 in de 5e en beslissende game.; tegen Bert
werd het in de 5 game 11-8.
Hans leed ook tegen Jos een "close" nederlaag. De gamestanden waren 8-11, 911, 11-13. Bert had het tegen Jos lastiger en verloor met 4-11, 6-11 en 9-11.
Ook het dubbel ging overtuigender naar Sorry 6: 11-7, 5-11, 11-5, 11-7.
Maandag 14 maart volgt de thuiswedstrijd tegen Boomgaardshoek 5. Wellicht
wordt het tijd de joker in te zetten. Maar die schijnt geblesseerd te zijn. Huh?
Geblesseerd??? Kan dat wel??? Een geblesseerde joker???
Hans de Brandt

2-0

000%
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Bert van de Kamer
Hans/Bert

2-0
1-0

000%
000%

Maandag 14 maart 2022:
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond in De Eendr8 met 3-2 gewonnen van
Boomgaardshoek 5 (6e klasse C duocompetitie). Voor HE 4 kwamen Hans de
Brandt en invaller Bert Brinkman (team 3) in actie.
Hans de Brandt opende tegen Cornelis van Hulst. Hans had geen kans tegen de
man uit Hoogvliet. Het werd 4-11, 5-11, 11-5 en 4-11.
Bert Brinkman had zich vooraf als joker opgeworpen om de geblesseerde Joost
Voogt te vervangen. Dat beloofde veel goeds. En dat maakte Bert volledig
waar. Hij won na een spannende wedstrijd met 11-9, 15-13, 9-11, 1-11 en 11-9
van Aad Ceelen.
Het dubbel was twee games spannend, maar daarna liepen Hans en Bert over
hun tegenstanders heen: 12-10, 10-12, 11-7, 11-3. HE 4 op voorsprong de
pauze in.
Na de thee boekte Hans de Brandt een eenvoudige zege op Aad Ceelen: 11-4,
11-5, 11-5. In de slotwedstrijd maakte Bert Brinkman het Cornelis van Hulst erg
lastig, maar moest na opnieuw vijf games dit keer de tegenstander feliciteren:
11-8, 4-11, 7-11, 11-9, 6-11.
Hans de Brandt
Bert Brinkman
Dubbel Hans/Bert

2-1
2-1
1-1

050%
050%
100%

Donderdag 31 maart 2022:
Hellevoets Effect 4 heeft donderdagavond in Dordrecht met 3-2 verloren van
het plaatselijke Dordrecht 16. Beide teams deelden vooraf de laatste plaats
met 4 uit 7 (6e klasse C). HE 4 neemt nu de rode lantaarn over.
Zonder de nog afwezige Joost Voogt, trokken Hans de Brandt en Bert van de
Kamer naar Dordrecht. Hans de Brandt (foto) opende de avond tegen Wim van
Vendeloo en boekte een goede overwinning: 3-1. Bert van de Kamer kwam er
daarna niet aan te pas tegen Ad Anderson en verloor kansloos: 0-3. Het dubbel
verliep voor de Hellevoeters beter. In twee van de drie games was er een
minimaal verschil in de score, maar de uitslag viel ten gunste van de
Dordrechtenaren: 3-0 (13-11, 11-3, 12-10).
Na de thee kwam Bert ook tegen Wim geen enkel moment in aanmerking voor
de zege. Een eenvoudige 3-0 winst voor Wim. Hans bracht de 2-3 eindstand op
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het wedstrijdformulier door Ad eenvoudig en zonder veel tegenstand aan de
zegekar te binden: 3-0.
Het is te hopen dat Joost nog een wedstrijd mee kan spelen. Niets ten nadele
van de sportieve Bert van de Kamer, maar Joost is toch sterker en het vergroot
de kans op de broodnodige punten.
Hans de Brandt
Bert van de Kamer
Dubbel Hans/Bert

2-2
2-0
1-0

100%
000%
000%

Maandag 4 april 2022:
De hekkensluiter van de 6e klasse C in de duocompetitie, ons gerespecteerde
Hellevoets Effect 4, heeft maandagavond een verrassende, maar tevens goede
overwinning geboekt op de nummer 2 van de ranglijst Twenty One Up 10. De
Rotterdammers verschenen niet in de sterkste opstelling achter de tafel, maar
dat kon na afloop de pret niet drukken. Het verjaardagscadeau voor de als
supporter aanwezige jarige (speelzaal HE: geen betere plek om je verjaardag te
vieren), maar nog geblesseerde Joost Voogt was een feit.
De Hellevoetse overwinningen kwamen van Hans de Brandt (hij versloeg Marco
Nijmeijer met 3-1 en Tanmya Chandra met 3-0) en het dubbel Hans de
Brandt/Bert van de Kamer (3-0). Helaas lukte het Bert van de Kamer niet een
overwinning te behalen op Tanmya (0-3) en Marco (1-3). Maar hij blies wel
enthousiast weer zijn partijtje mee!!
Na afloop hebben de mannen er beslist een pilsje op gedronken.
Hans de Brandt
Bert van de Kamer
Dubbel Hans/Bert

02-2 100%
02-0 000%
01-1 100%

Maandag 11 april 2022:
Met de herstelde Joost Voogt weer in
de gelederen (foto), heeft het trio van
Hellevoets Effect 4 maandagavond
met 3-2 gewonnen van Sorry 6 uit
Oud-Beijerland.
Joost gaf de richting aan de wedstrijd
door zijn twee enkelspelen tegen Jos
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Rath en Ruud Horyon te winnen. Tegen Jos was dit geen moeilijke opgave (114, 11-7, 11-5). Voor de zege op Ruud waren 5 inspannende games nodig
waarbij Joost een 1-2 gameachterstand goed maakte: 12-10, 6-11, 8-11, 13-11,
11-9.
Hans de Brandt moest Ruud ook feliciteren (9-11, 7-11, 11-9, 2-11), maar won
eveneens eenvoudig van Jos: 11-2, 13-11, 11-5. Het dubbel werd gespeeld door
Joost en Bert van de Kamer. Na een 1-11 nederlaag in de 1e game, wonnen
Joost en Bert game 2: 11-5. Daarna sloegen Jos en Ruud met 8-11 en 4-11 toe
en pakten verdiend de zege.
Een belangrijke zege voor HE 4. Het team is in strijd met Dordrecht 16 om
degradatie te voorkomen.
Joost Voogt
Hans de Brandt
Dubbel Joost/Bert vd Kamer

2-2
2-1
1-0

100%
050%
000%

Maandag 25 april 2022:
Hellevoets Effect 4 heeft de thuiswedstrijd tegen DFC 2 met 2-3 verloren. Voor
de wedstrijd in de 6e klasse C van de duocompetitie kwamen Hans de Brandt
en Bert van de Kamer in actie voor Hellevoets Effect en Karel Hubers en Ewald
Kirchhoff voor DFC.
Hans de Brandt en Karel Hubers openden met een mooie, gelijk opgaande
wedstrijd die door Karel met 11-5 in de beslissende game gewonnen werd (1210, 9-11, 10-12, 11-6, 5-11). Bert van de Kamer speelde daarna een bijzondere
openingsgame tegen Ewald Kirchhoff. Het werd pas bij 20-22 beslist. Ook de
twee daaropvolgende games waren "close" met 9-11 en 8-11. Jammer voor
Bert viel het resultaat in de voordeel van Ewald uit.
Het dubbelspel leverde het eerste winstpunt op voor Hans en Bert. Na de 1e
game met 9-11 verloren te hebben, sloegen beide mannen daarna toe met 119, 11-5, en 11-8. Tussenstand: 1-2.
Ook de tweede enkelpartij van Hans ging over vijf games. Hans kwam met 2-0
voor (11-7, 11-8) om vervolgens Ewald langszij te laten komen (8-11, 14-16)
voordat hij definitief toesloeg: 11-6.
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In de slotpartij van de avond werd Bert van de Kamer door Karel Hubers alle
ruimte gegeven om een leuke wedstrijd te spelen. Bert greep dat met beide
handen aan en bood met 5-11, 9-11 en 11-13 goed tegenstand, maar moest de
tegenstander na afloop toch te feliciteren.
Stand:
Twenty-one Up 10
09 - 28
DFC 2
08 - 27
Sorry 6
09 - 22
Dordrecht 16
10 - 18
Boomgaardshoek 5
08 - 18
Hellevoets Eff 4
08 - 17
Met de wedstrijden tegen Boomgaardshoek 5 (2 mei) en DFC 2 (10 mei) nog in
het vooruitzicht, hebben Hans, Bert en Joost het klassenbehoud nog helemaal
in eigen hand. Dordrecht 16 is uitgespeeld. Het moet mogelijk zijn met Joost in
de gelederen (gisterenavond uitgeleend aan team 3) dat team onder zich te
houden.
Hans de Brandt
Bert van de Kamer
Dubbel Hans/Bert

02-01
02-00
01-01

050%
000%
100%

Maandag 2 mei 2022:
Zoals verwacht hebben Hans de Brandt en Joost Voogt zich maandagavond
veilig gespeeld in de 6e klasse C van de duocompetitie. Weliswaar verloor het
duo dat uitkomt voor Hellevoets Effect 4 met 2-3 de uitwedstrijd bij
Boomgaardshoek, maar Dordrecht 16 zal nu mogelijk afdalen naar de 7e klasse
(laatste, maar misschien vragen ze voor de najaarscompetitie toch een 6e
klasse plek aan).
Hans en Joost wonnen maandag in Hoogvliet van Aad Ceelen (3-0, resp. 3-2),
maar verloren van Cornelis van Hulst (beiden met 1-3). Ook het dubbelspel ging
met klein verschil naar de tegenstanders: 10-12, 8-11, 11-6, 9-11.
Zowel Boomgaardshoek als Hellevoets Effect 4 sluiten de competitie nog af
tegen DFC 2. Boomgaardshoek speelt in Dordrecht op 3 mei en HE 4 op 10 mei.
Het was fijn dat er dit voorjaar weer competitie gespeeld kon worden. Hans
kan zich weer volledig gaan richten op zijn succesvolle jeu de boulescarrière;
Joost op het volleybal.
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Hans de Brandt:
Joost Voogt:
Dubbel Hans/Joost:

02-01
02-01
01-00

050%
050%
000%

Dinsdag 10 mei 2022:
Met de wedstrijd DFC 2-Hellevoets Effect 4 is dinsdagavond een einde
gekomen aan de voorjaarscompetitie. Duoteam 4 verloor in Dordrecht met 2-3.
De overwinningen kwamen van Joost Voogt die ongeslagen bleef. Hans de
Brandt kwam niet tot winst in het enkelspel en verloor ook het dubbel met Bert
van de Kamer. Het was mede door de blessure van Joost een teleurstellende
competitie. Positief is wel weer dat Bert weer vaker in het enkelspel achter de
tafel kwam.
Mannen, een prettige zomerperiode! Op naar het najaar om het dan beter te
doen.....
Joost Voogt
Hans de Brandt
Dubbel Hans/Bert vd K
Eindstand:
1. DFC 2
2. Twenty-one Up 10
3. Sorry 6
4. Boomgaardshoek 5
5. Hellevoets Eff 4
6. Dordrecht 16

02-02
02-00
01-00

100%
000%
000%

10 - 33
10 - 29
10 - 26
10 - 23
10 - 21
10 - 18

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Totaal score na tien wedstrijden:
Joost Voogt
08-07
Hans de Brandt
20-10
Bert Brinkman (inv)
02-01
Bert van de Kamer
10-00

088%
050%
050%
000%

Dubbel Hans/Bert B
Dubbel Hans/Bert vd K
Dubbel Joost/Bert vd K
Dubbel Hans/Joost

100%
029%
000%
000%

01-01
07-02
01-00
01-00

================================================================
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Persoonlijke prestaties alle spelers:
Bert Brinkman
Joost Voogt
Adrie van den Doel
Barry van Dijk
Arno Ynzonides
Ivo Kooiman
Hans de Brandt
Gerard de Man
Joyce Ynzonides-Janissen
Rik Kooiman
Bert van de Kamer

14-14
08-07
14-12
12-09
12-08
10-05
20-10
20-07
08-02
20-04
10-00

100%
088%
086%
075%
067%
050%
050%
035%
025%
020%
000%

Invallers:
Joost Voogt
Bert Brinkman

02-02
02-01

100%
050%

01-01
01-01
04-03
03-02
03-02
02-01
02-01
03-01
10-03
07-02
01-00
01-00

100%
100%
075%
067%
067%
050%
050%
033%
030%
029%
000%
000%

Prestaties dubbelcombinaties:
Dubbel Bert/Joost
Dubbel Hans/Bert B
Dubbel Adrie/Bert
Dubbel Barry/Arno
Dubbel Ivo/Bert
Dubbel Arno/Joyce
Dubbel Adrie/Ivo
Dubbel Barry/Joyce
Dubbel Gerard/Rik
Dubbel Hans/Bert vd K
Dubbel Joost/Bert vd K
Dubbel Hans/Joost

35

