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Clubkampioenschappen 4 juni 2018 
 

 

Maandag 4 juni was deel I van de Clubkampioenschappen 2018. De strijd in de diverse 

categorieën waarbij de spelers op sterkte zijn ingedeeld. Uitgangspunt daarbij de ELO 

Ranking van de Nederlandse Tafeltennisbond, afdeling West. 

 

In de A-categorie kwamen de eerste teamspelers van de reguliere en duocompetitie. Rob 

Huizinga deed niet mee. Dick Struik moest zich na een medische ingreep helaas afmelden, 

waardoor de titelverdediger forfait moest geven. Daardoor bleef er slechts een vierkamp over 

en besloot de toernooileiding de spelers een dubbele competitie te laten spelen. Maar de spelers 

dachten daar gaandeweg het toernooi anders over. Joyce Ynzonides-Janissen en Arno 

Ynzonides hadden vlak voorafgaande aan het toernooi de Avond4Daagse met hun dochter 

gelopen en de hamstringblessure van Joyce was nog niet helemaal hersteld. De dubbele 

competitie werd een enkele en Joyce gaf na twee wedstrijden teleurgesteld de pijp aan Maarten. 

 

Onno Blok ging uiteindelijk met de eerste prijs van door. Alleen in de wedstrijd tegen Arno 

Ynzonides moest hij tot het uiterste gaan (11-4, 11-8 en 11-9). Barry  van Dijk kwam alleen in 

de tweede game dichtbij (10-12) en Joyce Ynzonides-Janissen liep elke game achter de feiten 

aan. Onno had goed grip op Joyce’s spel. Een goede winnaar! 

De strijd voor plek twee was nog wel interessant. Barry van Dijk en Arno Ynzonides maakten 

er een leuke, spannende wedstrijd van.  Barry opende met een eenvoudige 11-4 winst. De 

volgende twee games waren voor Arno: 11-9 en 20-18 (!). Net op tijd kon Barry zich herstellen 

en trok de volgende twee beslissende games naar zich toe: 11-8 en 11-7. De tweede plaats was 

veilig gesteld, al moest hij tegen Joyce wel zijn concentratie er volledig bijhouden (9-11, 11-8, 

11-9 en 11-4). 

 
De eindoverwinning ging naar Onno (links). Barry eindigde op de tweede plaatst. 
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Arno in zijn goede wedstrijd tegen Onno. Uiteindelijk kwam hij toch tekort. 

 
“Kan ik je iets aanbieden?” “Ik ben in een goede bui.” 
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A-Categorie Tafels 1 en 2 
 

nr. naam: R1 R2 R3 R4 R5 R6 totaal: plaats: 

1. Onno Blok 1 1 1 - - - 3 1 

2. Barry van Dijk 1 1 0 - - - 2 2 

3. Arno Ynzonides 0 0 1 - - - 1 3 

4. Joyce Ynzonides-Janissen 0 0 0 - - - 0 4 

 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game uitslag: 

1. 20.00 uur 1 1-4 11-6 11-5 11-4   3-0 

2. 20.00 uur 2 2-3 11-4 9-11 18-20 11-8 11-7 3-2 

 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game uitslag: 

3. 20.30 uur 1 1-3 11-4 11-8 11-9   3-0 

4. 20.30 uur 2 2-4 9-11 11-8 11-9 11-4  3-1 

 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game uitslag: 

5. 21.00 uur 1 1-2 11-4 12-10 11-4   3-0 

6. 21.00 uur 2 3-4 3 w.o. 3 w.o. 3 w.o.   3-0 

 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game uitslag: 

7. 21.30 uur 1 1-4       

8. 21.30 uur 2 2-3       

 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game uitslag: 

9. 22.00 uur 1 1-3       

10. 22.00 uur 2 2-4       

 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game uitslag: 

11. 22.30 uur 1 1-2       

12. 22.30 uur 2 3-4       
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B-categorie Tafels 3 tot en met 6 

 

 
 

De B-categorie bestond uit tien spelers die op ranking verdeeld werden over twee vijfkampen: 

A- en B-Poule.  

 

In Poule A won Arie van Keeken zijn eerste wedstrijd met 3-1 van Ivo Kooijman. Freek 

Sprokholt won met 3-0 van Bert Brinkman. Bert bood uitstekend tegenstand! 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

1. 20.00 uur 1 1-5 11-8 11-9 9-11 11-5  3-1 

2. 20.00 uur 2 2-4 11-9 11-7 11-9   3-0 

 

In de 2e ronde kwam de overwinning van Arie van Keeken op Bert Brinkman wat eenvoudiger 

tot stand. Joost Voogt speelde zijn eerste wedstrijd en moest na een felle strijd met 10-12 in de 

beslissende, vijfde game zijn meerdere in Ivo Kooijman erkennen.  

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

3. 20.25 uur 1 1-4 11-9 11-6 11-5   3-0 

4. 20.25 uur 2 3-5 7-11 12-10 11-7 7-11 10-12 2-3 
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Ronde 3 betekende voor Arie van Keeken zijn derde winstpartij. Tegenstander Joost Voogt 

speelde opnieuw een goede partij, maar moest ook deze keer zijn tegenstander feliciteren. Freek 

Sprokholt boekte zijn tweede overwinning. Tegenstander Ivo Kooijman won nog de eerste 

game (11-9), maar daarna trok Freek de wedstrijd naar zich toe (3-1) 

 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game: uitslag: 

5. 20.50 uur 1 1-3 11-8 11-8 12-14 11-6  3-1 

6. 20.50 uur 2 2-5 9-11 11-5 11-5 11-9  3-1 

 

Ronde 4 betekende voor Freek zijn eerste wedstrijd waarin hij tot het uiterste moest gaan. Joost 

Voogt -jazeker- had zo’n “net niet”-avond en verloor in vijf games. Met 11-7 in de vijfde game, 

ging de winst naar Freek toe. Teamgenoten Bert Brinkman en Ivo Kooijman, maakten het elkaar 

niet lastig. Overtuigend trok Ivo de wedstrijd naar zich toe: 3-0. 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game: uitslag: 

7. 21.15 uur 1 2-3 11-5 8-11 3-11 11-5 11-7 3-2 

8. 21.15 uur 2 4-5 2-11 10-12 6-11   0-3 

 

In de laatste ronde speelden twee ongeslagen spelers tegen elkaar voor de eindwinst: Arie van 

Keeken en Freek Sprokholt. Beiden waren al zeker van de kruisfinales. Freek opende met een 

11-9 winst. Daarna trok Arie de stand gelijk: 11-4. De heren besloten om de volledige vijf 

games te benutten en het was Freek die uiteindelijk met 14-12 in de beslissende game de 

(eind)winst naar zich toetrok. Joost Voogt bleek een consequente avond door te maken en wist 

ook zijn slotpartij met klein verschil te verliezen. Bert Brinkman was er blij mee, want het 

betekende zijn eerste en enige overwinning. 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game: uitslag: 

9. 21.40 uur 1 1-2 9-11 11-4 7-11 11-4 12-14 2-3 

10. 21.40 uur 2 3-4 8-11 8-11 7-11   0-3 

 

Na vijf enerverende rondes, leverde Poule A de volgende eindstand op: 

 

nr. naam: r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. totaal: plaats: 

1. Arie van Keeken 1 1 1  0 3 2 

2. Freek Sprokholt 1  1 1 1 4 1 

3. Joost Voogt  0 0 0 0 0 5 

4. Bert Brinkman 0 0  0 1 1 4 

5. Ivo Kooijman 0 1 0 1  2 3 
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B-Categorie Poule B Tafels 5 en 6 

 

 
 

Hans de Brandt en Dimitri Dongor openden de B-Poule met een spannende wedstrijd tegen 

elkaar. Hans won de eerste game met 11-7. Dimitri trok de stand gelijk door de tweede game 

nipt te winnen: 12-10. Ook de derde game ging naar Dimitri. Het ging iets eenvoudiger: 11-6. 

Maar Hans was niet van plan Dimitri de zege te schenken en wist de vierde game naar zich toe 

te trekken: 11-6. De beslissende game ging gelijk op. Uiteindelijk was het toch Hans die de 

wedstrijd naar zich toe trok: 11-9. 

 

De andere wedstrijd uit de 1e ronde ging tussen teamgenoten Addo Koning en Henk Brongers. 

Addo had het NK Paratafeltennis voor de Clubkampioenschappen laten schieten om zijn 

kwetsbare lijf te sparen en uitgerust achter de tafel te komen. Dat betekende niet dat alles van 

een leien dakje zou gaan. Henk is aan het begin van elk toernooi op zijn sterkst. En het bewijs 

werd maar weer eens geleverd. Beide heren streden tot het laatst voor de punten en het viel in 

het voordeel van Addo uit. 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

1. 20.00 uur 1 1-5 11-7 10-12 6-11 11-6 11-9 3-2 

2. 20.00 uur 2 2-4 13-11 11-4 12-10   3-0 

 

Ook in de 2e ronde speelde Hans de Brandt de volledige vijf games. Tegenstander Henk 

Brongers gaf zijn goede openingspartij een mooi vervolg met een zwaar bevochten 

overwinning. Henk zette een 1-2 game achterstand om in 3-2 winst (12-10 in de vijfde game). 

 



 
7 

Gerard de Man kwam voor het eerst achter de wedstrijdtafel. Na verlies in de eerste game, nam 

Gerard tegen Dimitri Dongor een 2-1 game voorsprong, maar kon dit -helaas voor hem- niet 

vasthouden. Dimitri won de wedstrijd door de laatste twee games met 11-9 en 11-8 te winnen.  

  

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

3. 20.25 uur 1 1-4 9-11 11-1 11-6 4-11 10-12 2-3 

4. 20.25 uur 2 3-5 9-11 11-3 11-6 9-11 8-11 2-3 

 

Joyce Ynzonides-Janissen heeft de reputatie, maar we schrijven sinds gisterenavond ook Hans 

de Brandt op de lijst met HE-spelers die er een gewoonte van maken wedstrijden in vijf games 

te betwisten. Hans nam in zijn wedstrijd tegen Gerard de Man opnieuw alle tijd, speelde de 

volledige vijf games maar moest daarbij ook zijn tweede nederlaag erkennen. Gerard won met 

11-6 de beslissende game. 

 

Addo Koning en Dimitri Dongor spelen niet zo vaak tegen elkaar, maar vanavond was het dan 

toch zover. Dimitri kwam goed uit de startblokken (11-7) maar Addo trok de stand weer gelijk 

(11-5). Warm gedraaid maakten beide heren er daarna een enerverend gevecht van. De drie 

slotgames werden met minimaal verschil beslecht. Uiteindelijk was het Addo die de wedstrijd 

naar zich toe trok.  

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game: uitslag: 

5. 20.50 uur 1 1-3 11-5 9-11 11-8 6-11 6-11 2-3 

6. 20.50 uur 2 2-5 7-11 11-5 10-12 13-11 11-9 3-2 

 

In de 4e ronde behield Addo Koning met moeite zijn de 100%-score. Hij moest tegen Gerard 

de Man alles uit zijn lichaam persen. Met 16-14 in de verlengde, vijfde game, ging de winst 

naar Addo. Gerard bleef teleurgesteld achter. 

 

Henk Brongers trof in deze ronde de kersverse vijfde klasser Dimitri Dongor. De oudere tegen 

de jongere. Dat laatste was ongetwijfeld doorslaggevend. Dimitri wist souverein Henk zijn 

tweede nederlaag toe te brengen. Dimitri kwam door deze winst op gelijke hoogte. 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game: uitslag: 

7. 21.15 uur 1 2-3 8-11 11-7 8-11 11-1 16-14 3-2 

8. 21.15 uur 2 4-5 9-11 7-11 6-11   0-3 

 

In de slotronde speelde de als eerste geplaatste Hans de Brandt tegen de vermoeide nummer 

twee Addo Koning. Addo was al geplaatst voor de Kruisfinale en liet onbewust de wedstrijd 

lopen, óf Hans was gewoon sterker. In ieder geval ging de winst verdiend naar Hans. En dit 

keer in drie games ( ). 

 

De tweede wedstrijd ging zeker nog ergens om. De strijd om de andere kruisfinaleplaats lag 

nog volledig open. Gerard de Man en Henk Brongers streden dus nog ergens voor. Dat was 

goed te merken. Gerard nam een 2-1 gamevoorsprong, maar Henk had het beste voor het laatste 

bewaard en won alsnog de slotwedstrijd met 11-4 in de laatste game (3-2). 
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nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game 5e game: uitslag: 

9. 21.40 uur 1 1-2 11-7 11-8 14-12   3-0 

10. 21.40 uur 2 3-4 11-7 8-11 14-12 4-11 4-11 2-3 

 

Door de resultaten in deze laatste ronde kwamen drie spelers met twee overwinningen op de 

tweede plaats te staan: Hans de Brandt, Henk Brongers en Dimitri Dongor. De onderlinge 

wedstrijden moesten de definitieve rangvolgorde bepalen. Daarin was de gamestand in het 

voordeel van Dimitri (5-3). Hans en Henk grepen naast de kruisfinale (5-5, resp.3-5). 

 

De eindstand in Poule B: 

nr. naam: r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. totaal: plaats: 

1. Hans de Brandt 1 0 0  1 2* 3 

2. Addo Koning 1  1 1 0 3 1 

3. Gerard de Man  0 1 0 0 1 5 

4. Henk Brongers 0 1  0 1 2* 4 

5. Dimitri Dongor 0 1 0 1  2* 2 

* onderlinge wedstrijden beslissend 

 

B-Categorie Halve Finale: 

 

Nummer 1 Poule A – nummer 2 Poule B Freek Sprokholt – Dimitri Dongor 

Doordat de Poulewedstrijden in Poule B zoveel tijd in beslag namen, moesten de kruisfinales 

en finale in Best of Three Games gespeeld worden. Dat bracht extra spanning met zich mee. 

Freek opende met 12-10 winst tegen Dimitri. De tweede game trok Dimitri naar zich toe zodat 

een derde game de beslissing moest brengen. Ook daarin waren beide spelers aan elkaar 

gewaagd. De spelervaring was in het voordeel van Freek. De betere conditie in het voordeel 

van Dimitri. Het werd een spannende game die Freek op ervaring met 12-10 naar zich toetrok. 

Dimitri werd overstelpt met complimenten, maar kocht daar natuurlijk niets voor. Freek ging 

knap naar de finale. 

 

Nummer 2 Poule A – nummer 1 Poule B Arie van Keeken – Addo Koning 

Ook Arie en Addo gebruikten de volledige games. Ook deze Halve Finale was spannend en 

leuk voor de aanwezige toeschouwers. Arie was licht favoriet, maar Addo was de winnaar. Arie 

had vooral moeite met de service en het uitgekookte spel van Addo.  

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: uitslag: 

        

1. 22.00 uur 3 A1-B2 12-10 8-11 12-10 2-1 

2. 22.00 uur 4 A2-B1 7-11 11-7 7-11 1-2 

 

  



 
9 

B-Categorie: Finale: Freek Sprokholt – Addo Koning 

De Finale haalde het niveau van de Halve Finales niet. Beide spelers waren zichtbaar vermoeid 

en persten alles uit hun lichaam om tot laureaat gekroond te worden. De gelijk opgaande 

wedstrijd ging naar Freek, die terecht de felicitaties van Addo in ontvangst mocht nemen. Freek 

had laat in de avond net iets meer over. 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: uitslag: 

3. 22.30 uur 3 wnr 1-wnr2 11-9 11-8  2-0 
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C-Categorie  Tafels:  7, 8 en 9  
 

Bij de indeling van de C-categorie, werd door de wijzen vooraf gesteld dat Rik Kooiman wel 

eens voor een verrassing zou kunnen gaan zorgen. Voor de veiligheid werd Rik als 3e geplaatst. 

Piet Klink en Bert v/d Kamer, moesten op routine herintreder Rik de baas kunnen zijn. 

 

In de eerste ronde won “number one seed” Piet Klink eenvoudig van nieuwkomer Hans van 

Jaarsveld. Rik Kooiman kende geen moeite met Gaston Dolk (“Ik mis de dropjes”). Bert van 

de Kamer en Wim Fortuin maakten er direct een marathonpartij van. Tenslotte won jonkie Bert 

van goodold Wim door de vijfde game met 11-8 naar zich toe te trekken.   

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

1. 20.00 u 7 1-6 11-5 11-8 11-3   3-0 

2. 20.00 u 8 2-5 11-1 3-11 11-5 5-11 11-8 3-2 

3. 20.00 u 9 3-4 11-5 11-4 11-3   3-0 

 

In de tweede ronde waren Piet Klink, Bert van de Kamer en Rik Kooiman hun tegenstanders 

Wim Fortuin, Gaston Dolk en Hans van Jaarveld duidelijk de baas. Alle drie de wedstrijden 

kenden een 3-0 uitslag met duidelijk verschil. 
 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

4. 20.30 u 7 1-5 11-3 11-3 11-4   3-0 

5. 20.30 u 8 2-4 11-5 11-8 12-10   3-0 

6. 20.30 u 9 3-6 11-6 11-3 11-3   3-0 
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In de 3e ronde behield Piet klink zijn ongeslagen status door een mooie 3-0 overwinning op 

Gaston Dolk. Piet was hiermee warm gespeeld voor de laatste twee belangrijke en bepalende 

wedstrijden.  

De winnaar van de confrontatie tussen Bert van de Kamer en Rik Kooiman zou ook nog 

ongeslagen blijven en in aanmerking komen voor groepswinst. Dat werd Rik. Hij versloeg Bert 

in drie straight games.  

In de derde wedstrijd uit deze ronde streden Wim Fortuin en Hans van Jaarsveld tegen elkaar. 

Beiden nog zonder winstpartij. Daaraan maakte Wim een einde door Hans met 3-1 te verslaan. 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

7. 21.00 u 7 1-4 11-4 11-8 11-6   3-0 

8. 21.00 u 8 2-3 9-11 1-11 9-11   0-3 

9. 21.00 u 9 5-6 11-2 11-9 10-12 11-6  3-1 

 

In de 5e ronde kwam de confrontatie tussen Piet Klink en Rik Kooiman. Het bleek achteraf de 

beslissende wedstrijd. Het werd een leuke, goede strijd. Rik nam door kleine overwinningen 

een 2-0 gamevoorsprong op Piet. De derde game ging naar Piet. Was een ommekeer 

aanstaande? Nee, want de vierde game ging weer vrij eenvoudig naar Rik, die daarmede 

ongeslagen bleef en Piet zijn eerste nederlaag toebracht. 

 

Bert van de Kamer had weinig moeite met Hans van Jaarsveld en wist eenvoudig de winst naar 

zich toe te trekken. De confrontatie tussen Gaston Dolk en Wim Fortuin gaf meer strijd. Wim 

wist de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen en kwam op twee overwinningen en was nog 

volop in de strijd voor plek 2 in de eindstand. 

  

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

10. 21.30 u 7 1-3 8-11 9-11 11-9 4-11  1-3 

11. 21.30 u 8 2-6 11-3 11-6 11-7   3-0 

12. 21.30 u 9 4-5 4-11 10-12 7-11   0-3 

 

In de laatste ronde vocht Bert van de Kamer voor zijn laatste kans op de gouden of zilveren 

beker. Winst was noodzakelijk. Maar Piet Klink dacht daar anders over. Hij ging ook nog voor 

goud, al had hij dat laatste niet meer volledig in eigen hand. Een tweetrapsraket. Trap 1: winnen. 

Trap 2: Rik moest onverwacht verliezen van Wim Fortuin, die ook nog voor het zilver streed. 

Trap 1 werd door Piet beslecht. Hij won in een degelijke wedstrijd met 3-0 van Bert. Trap 2 

kwam er niet van. Rik won eenvoudig met 3-0 van Wim en was daarmede ongeslagen koploper 

en de eigenaar van de gouden bokaal. Voor Piet restte niets anders dan het zilver. 
 

De wedstrijd om de rode lantaarn, viel in het nadeel uit van Gaston Dolk. Gaston verloor ook 

zijn laatste wedstrijd tegen Hans van Jaarsveld die hiermede zijn enige wedstrijd van de avond 

won. 

 

nr. tijd: tafel: wedstrijd: 1e game: 2e game: 3e game: 4e game: 5e game: uitslag: 

13. 22.00 u 7 1-2 11-8 11-5 11-8   3-0 

14. 22.00 u 8 3-5 12-10 11-1 11-5   3-0 

15. 22.00 u 9 4-6 9-11 8-11 10-12   0-3 
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Eén van de toernooicommissieleden had dus een voorspellende gave: houd rekening met Rik 

Kooiman. Hij speelt een aardig partijtje mee! 

Rik trok de C-categorie naar zich toe. Hij bleef knap ongeslagen. Piet Klink werd verdiend 

tweede, terwijl Bert van de Kamer na afloop tevreden zal zijn geweest met het feit, dat alleen 

zijn eerste wedstrijd over de volledige vijf games ging.  

   

nr. naam: r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. totaal: plaats: 

1. Piet Klink 1 1 1 0 1 4 2 

2. Bert van de Kamer 1 1 0 1 0 3 3 

3. Rik Kooiman 1 1 1 1 1 5 1 

4. Gaston Dolk 0 0 0 0 0 0 6 

5. Wim Fortuin 0 0 1 1 0 2 4 

6. Hans van Jaarsveld 0 0 0 0 1 1 5 

 

Een felicitatie voor alle prijswinnaars! 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

-0-0-0-0-0- 

-0-0-0- 


