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

050%
050%
000%

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

2-2
2-1
1-1

100%
050%
100%

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

2-1
2-2
1-1

050%
100%
100%

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

2-2
2-1
1-0

100%
050%
000%

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

2-0
2-0
1-0

000%
000%
000%

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

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

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

2-1
2-0
1-0

050%
000%
000%

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

2-0
2-0
1-0

000%
000%
000%

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

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

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

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

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

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

02-01 050%
03-01 033%
02-00 000%
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Team 2 in de 5e klasse A van de Duocompetitie
Vrijdag 17 september 2021
De Sprint 1-Hellevoets Effect 2: 3-2.
Hellevoets Effect 2 heeft vrijdagavond in de 5e
klasse A van de duocompetitie met 2-3
verloren bij De Sprint 1 in Brielle. De uitslag
was een goede weergave van de
krachtsverhoudingen.
Ruud de Jong wist in de eerste wedstrijd
Gerard de Man in vier games te verslaan: 511, 9-11, 11-5, 5-11. Rik Kooiman bracht de
teams weer op gelijke hoogte door Gert
Eggenkamp na felle strijd achter zich te laten:
10-12, 11-7, 11-9, 12-10. Het dubbel bracht
vervolgens Hellevoets Effect op voorsprong.
Gerard en Rik wisten in vijf games Ruud en
Gert aan de zegekar te binden: 10-12, 11-5, 911, 11-4, 11-6.
Rudi de Jong bracht De Sprint 1 weer naast
Hellevoets Effect 2 door Rik met 3-11, 11-9,
11-9, 11-7 met klein verschil te verslaan. Gert
Eggenkamp en Gerard de Man zouden in de
laatste wedstrijd de zaak gaan beslechten.
Daarbij trok Gert na een spannende
marathonpartij met 11-9 in de beslissende
vijfde game aan te langste eind: 10-12, 11-9,
12-10, 13-15, 11-8.
Gerard: "Rudi is een lastige tegenstander. Hij wisselt aanvallend met effectief
vertragend spel met elkaar af, waardoor hij voor ons lastig te bestrijden is. Gert
is een speler die aanval en verdedigen eveneens met elkaar afwisselt, een vaste
speler is met een groot bereik. Het kon in de wedstrijd alle kanten op. Dit keer
viel het gunstig uit in Brielles voordeel."
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Gerard de Man:
Rik Kooiman:
Dubbel Gerard/Rik:

2-0
2-1
1-1

000%
050%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 20 september 2021
Hellevoets Effect 2-TOG 3: 3-2.
Hellevoets Effect 2 heeft de thuiswedstrijd tegen het jeugdige TOG 3 met 3-2
gewonnen. Het was een wedstrijd in de 5e klasse A van de duocompetitie.
Rik Kooiman opende tegen Sander Spruijt. In drie games moest hij in Sander
zijn meerdere erkennen. Gerard de Man wist tegen Damian van
Bergenhenegouwen (3-0) de teams weer op gelijke hoogte te brengen. Omdat
de jeugdige Maassluisinwoners ook het dubbel wisten te winnen, kwam HE 2
op een 1-2 achterstand. Wat er in de thee heeft gezeten is onbekend, maar in
ieder geval wisten Rik (3-0 tegen Sander) en Gerard (3-2 tegen Damian) de
wedstrijd toch nog in hun voordeel te beslissen.
Gerard de Man:
Rik Kooiman:
Dubbel Gerard/Rik:

2-2
2-1
1-0

100%
050%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Dinsdag 28 september 2021
Sorry 7-Hellevoets Effect 2: 3-2.
Hellevoets Effect 2 heeft dinsdagavond 28 september in de 5e klasse A van de
duocompetitie in Oud-Beijerland met 2-3 verloren van Sorry 7. Ed Reniers (1)
en Ruud Horyon (2) zorgden voor de Hoekse Waardse punten. Gerard de Man
won van Ed en won samen met Rik Kooiman het dubbel. Rik kon deze avond
helaas niet tot winst komen.
Ook deze avond speelde Hellevoets Effect 2 opnieuw tegen een gelijkwaardige
tegenstander. Ook nu wisten Gerard en Rik de bal niet aan de goede kant van
het net te krijgen. Drie van de vijf wedstrijden werden na het maximaal aantal
games (5) beslist. Rik bleef zonder winst, maar beide keren was de nederlaag
met klein verschil. De enige wedstrijd die in duidelijke cijfers eindigde was de
openingswedstrijd van Gerard tegen Ed.
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Gerard de Man:
Rik Kooiman:
Dubbel Gerard/Rik:

2-1
2-0
1-1

050%
000%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 4 oktober 2021
Korendijk 3-Hellevoets Effect 2: 3-2.
Hellevoets Effect 2 heeft maandagavond in de 5e klasse A
volgens Gerard de Man een Harry Pottertafeltennisavond
beleefd. Bij Korendijk 3 beleefden Rik Kooiman en Gerard
de Man een kansloze avond die resulteerde in een 0-5
nederlaag. Jan Boone en Nico Nederlof waren de echte
tovenaars, Rik en Gerard de verliezers. Het ging zover,
dat de tafeltennisfoto van Rik volledig geblurd
aangeleverd werd. Ongekende krachten!
Rik Kooiman:
Gerard de Man:
Dubbel Rik/Gerard:

2-0
2-0
1-0

000%
000%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 11 oktober 2021:
Hellevoets Effect 2-De Beer 3: 2-3.
Hellevoets Effect 2 ontving maandagavond in de eigen Eendr8 koploper De
Beer 3 voor een wedstrijd in de 5e klasse A van de duo competitie.
Gerard de Man opende de avond tegen de nog ongeslagen Fred Lalleman. En
zoals de volgers van Hellevoets Effect weten, Gerard gaat altijd tot het gaatje
en geeft nooit op! Hij was tot zijn tanden bewapend om Fred zijn eerste
najaarscompetitienederlaag toe te brengen. Maar natuurlijk wilde Fred ook
winnen en hij liet dat direct zien door de 1e game met 11-8 te winnen. De 2e
game trok Gerard de stand gelijk: 11-8. Er ontspon zich een mooi gevecht dat in
een vijfde, beslissende game resulteerde: 7-11, 13-11. Daarin trokken beide
mannen gelijk op. Uiteindelijk kwam Gerard net te kort: 8-11. Hellevoets Effect
2 op achterstand!
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Rik Kooiman kwam voor zijn eerste partij in actie tegen Rob Hoogervorst.
Geconcentreerd ging Rik de strijd aan en hij bleek uiteindelijk de bovenliggende
partij: 11-9, 11-8, 9-11, 11-4.
In het daaropvolgende dubbelspel waren Gerard de Man en Rik Kooiman
kansloos tegen Fred Lalleman en Rob Hoogervorst. In drie games werden ze
van de tafel geveegd: 1-11, 3-11, 3-11. HE 2 weer op achterstand!
Doordat Gerard de Man een zwaar bevochten vijf gamesoverwinning op Rob
Hoogervorst behaalde (9-11, 11-9, 11-6, 14-16, 11-9) kwamen de teams weer
op gelijke hoogte en was aan Rik de ondankbare taak de winst tegen de nog
steeds ongeslagen Fred Lalleman binnen te slepen. Dat bleek teveel gevraagd.
Fred had de wedstrijd volledig in handen en won verdiend met 13-11, 11-3 en
11-7. Een mooi resultaat van Gerard en Rik tegen de koploper.
Gerard de Man:
Rik Kooiman:
Dubbel Gerard/Rik:

2-1
2-1
1-0

050%
050%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Stand na eerste competitiehelft:
1. De Beer 3
5 gespeeld 19 winstpunten
2. Korendijk
5 gespeeld 17 winstpunten
3. TOG
4 gespeeld 11 winstpunten
4. De Sprint 1
5 gespeeld 10 winstpunten
5. Hellevoets Effect 2
5 gespeeld 09 winstpunten
6. Sorry 7
5 gespeeld 07 winstpunten
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-025 oktober 2021:
Hellevoets Effect 2-De Sprint 1: 4-1.
Hellevoets Effect 2 heeft maandagavond 25 oktober op fraaie wijze revanche
genomen op De Sprint 1. De wedstrijd in de 5e klasse A van de duocompetitie
eindigde in een 4-1 eindstand in Hellevoets voordeel. Op 17 september
verloren Gerard de Man en Rik Kooiman in Brielle nog met 3-2.
Beide teams begonnen in dezelfde opstelling aan de wedstrijd. De Sprint was
met Rudi de Jong en Gert Eggenkamp afgereisd naar Hellevoetsluis.
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In de openingswedstrijd wist Gerard Rudi eenvoudig in drie games aan de kant
te schuiven: 11-6, 11-5, 11-6. Rik bracht vervolgens de 2-0 op het
wedstrijdformulier door Gert met 3-1 te verslaan: 6-11, 11-9, 11-9, 11-7.
In het dubbel waren Rudi en Gert uit op revanche op de nederlaag in hun
thuiswedstrijd. Maar de Briellenaren kwamen er niet aan te pas: 11-6, 11-6, 511, 11-8 in Hellevoets voordeel. Met een goed gevoel trokken Gerard en Rik
met hun tegenstanders naar de thee/het sappie.
Na de pauze verslikte Gerard zich in Gert. Gert nam een 2-0 voorsprong (11-7,
11-8); kon die niet vasthouden (5-11, 4-11). Het leek erop dat Gerard zijn
strijdwijze in de 3e en 4e game had gevonden. Maar in de beslissende game liet
hij de zege toch nog uit zijn handen glippen: 7-11.
En Rik? Rik moest in de slotpartij alle zeilen bijzetten om zijn tweede
enkelspeloverwinning te behalen. Uiteindelijk slaagde hij daarin. Via 9-11, 11-9,
11-9 en 11-5 pakte Rik zijn tweede enkelzege en bleef daardoor ongeslagen.
Een belangrijke overwinning voor HE 2 aan het begin van de tweede
competitiehelft. Er is meer afstand genomen van de laatste plaats.
Gerard de Man:
Rik Kooiman:
Dubbel Gerard/Rik:

2-1
2-2
1-1

050%
100%
100%

Wist u dat….
…….. Hellevoets Effect 2 met deze 4-1 overwinning eindelijk de 3-2-reeks van
dit seizoen doorbrak?
…….. Gerard en Rik dit seizoen aan elkaar gewaagd zijn
…….. handhaving in de 5e klasse door deze 4-1 tot de mogelijkheden behoort
…….. de wedstrijd tegen Sorry cruciaal wordt.
……... dit team trouw wedstrijdfoto’s aanlevert.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Vrijdag 5 november 2021.
TOG 3-Hellevoets Effect 2: 5-0.
Hellevoets Effect 2 trok naar Maassluis om TOG 3 in de 5e klasse A te bestrijden.
Met de 3-2 thuiszege in gedachten was de stemming vooraf hoopvol.
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Gerard de Man en Rik Kooiman kwamen er dit keer echter tegen Sander Spruijt
en Damian van Bergenhenegouwen niet aan te pas en verloren met 0-5 waarbij
de dubbel nog de meeste winstkansen gaf. Gerard: "Een avond waarover we het
maar niet teveel meer hebben."
Gerard de Man:
Rik Kooiman:
Dubbel Gerard/Rik:

02-00
02-00
01-00

000%
000%
000%

Dinsdagavond 9 november wacht koploper De Beer 3 in Rozenburg. Daarna op
15 november de cruciale thuiswedstrijd tegen Sorry 7 waarin gestreden wordt
voor wel of geen klassebehoud. Maandag 22 november ronden Gerard en Rik de
najaarscompetitie af met een thuiswedstrijd tegen Korendijk 3.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Dinsdag 9 november 2021
De Beer 3-Hellevoets Effect 2
Uitgesteld naar 30 november 2021.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 15 november 2021.
Hellevoets Effect 2-Sorry 7: 4-1.
Hellevoets Effect 2 heeft in de 5e klasse A van de duocompetitie
maandagavond een belangrijke overwinning geboekt op Sorry 7. Rik Kooiman
en Gerard de Man verloren alleen het dubbelspel en wisten in hun enkelspelen
Daan van Hengel en Ruud Horyon een nederlaag toe te brengen. Alleen Ruud
was daarbij een stoorzender. Daan was duidelijk de mindere van beide
Hellevoeters.
Door dit resultaat moet het wel heel raar lopen in de laatste twee wedstrijden,
wil Sorry 7 de degradatie ten koste van HE 2 nog ontlopen. Dit gaat natuurlijk
niet gebeuren, mannen!
Rik Kooiman:
Gerard de Man:
Dubbel Rik/Gerard:

2-2
2-2
1-0

100%
100%
000%
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Tussenstand:
1. De Beer 3
2. Korendijk 3
3. TOG 3
4. De Sprint 1
5. Hellevoets Effect 2
6. Sorry 7

8 - 30
9 - 27
9 - 26
9 - 18
8 - 17
9 - 12

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 22 november 2021.
Hellevoets Effect 2-Korendijk 3: 2-3.
Hellevoets Effect 2 heeft de thuiswedstrijd tegen de nummer 2 van de ranglijst
met een kleine nederlaag afgesloten: 2-3.
Door een mooie overwinning op Jan Boone bracht Gerard de Man op zijn
bekende wijze Hellevoets Effect 2 op voorsprong: 11-5, 7-11, 9-11, 11-7, 11-9.
Nipt, maar oh zo belangrijk en waardevol. Rik Kooiman startte goed tegen Nico
Nederlof: 11-5. Daarna had Nico de juiste tactiek gevonden en liet hij Rik na
een mooie partij achter zich: 8-11, 8-11, 9-11. Beide teams weer op gelijke
hoogte: 1-1.
Ook het dubbel was een enerverend potje tafeltennis. Met 11-13, 11-7, 8-11 en
9-11 ging de winst naar Korendijk 3.
Na de thee liepen de mannen uit Piershil zelfs verder uit omdat Gerard (in
tegenstelling tot Rik eerder op de avond) helemaal niets in te brengen had
tegen Nico: 2-11, 6-11, 2-11. In de laatste wedstrijd van de avond wist Rik het
tweede Hellevoetse punt binnen te halen door met duidelijke cijfers te winnen
van Jan Boone: 11-5, 11-3, 11-5.
Gerard de Man:
Rik Kooiman:
Dubbel Gerard/Rik:

2-1
2-1
1-0

050%
050%
000%

Resterend programma:
 Dinsdag 23 november 2021:
 Vrijdag 26 november 2021:
 Dinsdag 30 november 2021:

Sorry 7 - De Beer 3
TOG 3 - De Sprint 1
De Beer 3 - Hellevoets Effect 2

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-013

Totaalresultaten:
Gerard de Man:
Rik Kooiman:
Dubbel Gerard/Rik:

18-08
18-08
09-03

044%
044%
033%

Team 3 in de 5e klasse B van de Duocompetitie
Maandag 17 september 2021
Hellevoets Effect 2-De Sprint
2: 3-2.
Hellevoets Effect 3 heeft de
eerste competitiewedstrijd van
deze najaarscompetitie in de
5e klasse B (duocompetitie)
met 3-2 gewonnen van De
Sprint 2 uit Brielle.
Dimitri Dongor was door
omstandigheden pas laat in de
zaal. Hij verloor misschien
daardoor zijn eerste wedstrijd
van Arthur van Gemert: 8-11,
11-7, 10-12 en 9-11. Omdat
Bert Brinkman verloor van
Peter Niemeyer (12-14, 5-11,
9-11) kwamen de Hellevoeters
met 0-2 achter.
Het nipt gewonnen dubbelspel
(11-6, 12-10, 12-10) betekende
de onverwachte ommekeer.
Daarna wonnen zowel Dimitri (3-1 op Peter) en Bert (3-0 op Arthur) hun
tweede enkelspel waardoor een 3-2 eindstand op het wedstrijdformulier
kwam.
Beide teams waren erg aan elkaar gewaagd. Dat leverde een leuke, spannende
confrontatie op.
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Bert Brinkman
Dimitir Dongor
Dubbel Bert/Dimitri

2-1
2-1
1-1

050%
050%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Vrijdag 15 oktober 2021
Bernisse’80 2-Hellevoets Effect 3: 5-0.
Bernisse'80 2 heeft vrijdagavond weinig clementie gehad met Hellevoets Effect
3 in de 5e klasse B van de duocompetitie. Bert Brinkman ging met Gerard de
Man naar Abbenbroek. Daar troffen zij Alexander Gunsch, Jan Koorneef en
Daan de Jonge als tegenstanders.
Gerard opende tegen Alexander. Hij kwam met 0-2 in
games achter, won de 3e maar kon het tij niet definitief
keren. Gerard verloor ook game 4.
Bert trof Jan Koorneef in de tweede wedstrijd van de avond.
Jan gaf Bert weinig kans en won met 3-0.
Bert en Gerard troffen in het dubbelspel Jan en Daan als
tegenstanders. Ook in deze wedstrijd kreeg het Hellevoets
duo weinig kans. HE op een 0-3 achterstand.
Na de pauze boden Gerard en Bert meer tegenstand aan Alexander,
respectievelijk Jan. De wedstrijden gingen gelijk op, maar werden toch in
Abbenbroeks voordeel beslist.
Een grote, pijnlijke nederlaag in deze pas tweede wedstrijd voor dit team in de
najaarscompetitie. Bert Brinkman: "Ik moet nog steeds weer wennen aan het
spelletje na zo'n lange tijd op Covid Non Actief te hebben gestaan. De
tegenstander was gewoon te sterk voor ons. Een verdiende overwinning voor
Alexander, Jan en Daan. Maar gelukkig volgt maandag al weer de volgende
wedstrijd tegen Tavenu 5."
Bert Brinkman:
Gerard de Man:
Dubbel Bert/Gerard:

2-0
2-0
1-0

000%
000%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Maandag 18 oktober 2021
Tavenu 5-Hellevoets Effect 3: 4-1.
Alhoewel Hellevoets Effect 3 maandagavond in de 5e klasse B van de
duocompetitie beter partij kon geven dan jl. vrijdag bij en tegen Bernisse'80 2,
leden Bert Brinkman en Gerard de Man in Numansdorp tegen Tavenu 5 toch
weer een grote nederlaag: 1-4. Dimitri Dongor is nog op vakantie, maar met
Gerard de Man had Bert toch een betrouwbaar metgezel. Vol goede moed
trokken de Hellevoeters naar Numansdorp waar ze met open armen werden
ontvangen door Hans Vreeman en Silvan Naaktgeboren.
Hans Vreeman en Bert Brinkman hadden er zin in en maakten er een
spannende wedstrijd van die in Hans' voordeel uitviel: 11-8, 11-9, 9-11, 13-11.
Silvan Naaktgeboren en Gerard de Man ontliepen elkaar deze avond ook niet
veel. Toch bleef de winst in Numansdorp: 11-7, 11-8, 11-7.
In het dubbelspel dat door de vier eerder genoemde spelers betwist werd,
opende Tavenu met een benauwde 13-11 game. De tweede game nam Tavenu
meer afstand 11-7, maar in game 3 viel de bal gelukkig een keer goed voor de
Hellevoeters: 12-10. Omdat HE in de vierde game de weg kwijt was, gingen Bert
en Gerard met een 0-3 tussenstand de pauze in.
Na de korte break wist Gerard de Man tegen Hans Vreeman de ban te breken
en wist een degelijke 3-0 zege binnen te slepen: 13-11, 11-4, 11-7. De vraag
was daarna of Bert Brinkman ook nog een zege mee zou nemen tegen Silvan
Naaktgeboren. Al snel werd duidelijk dat dit er niet meer inzat. Silvan won
overtuigend met 11-4, 11-6, 11-3 en bracht de eindstand op 4-1 in het voordeel
van de Numansdorpers.
Wist u trouwens dat...... ze in de sporthal van
Numansdorp in de Coronaperiode, maar ook nu nog,
de anderhalve meter op de toiletten al snel hebben
losgelaten?
Bert Brinkman:
Gerard de Man:
Dubbel Bert/Gerard:

2-0
2-1
1-0

000%
050%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Dinsdag 26 oktober 2021
Sorry 6-Hellevoets Effect 3: 2-3.
Hellevoets Effect 3 heeft dinsdagavond in Oud-Beijerland een belangrijke,
benauwde overwinning geboekt op Sorry 6: 3-2.
Bert Brinkman speelde voor de wedstrijd in de 5e klasse
B dit keer met Joost Voogt. In Oud Beijerland troffen zij
Dick van Laren en Jan Verschoor als tegenstanders.
Het was voor de Hellevoetse mannen belangrijk een
goed resultaat neer te zetten. De rode lantaarn wilden
ze graag overdragen. En vooraf waren alle opties
daarvoor open. Dick van Laren had per slot van rekening
pas 1 van zijn 8 partijen gewonnen en ook Jan
Verschoor stond nog op 50% (1 op 2).
Joost had dit keer geen last van een koude start en begon met winst in de 1e
game tegen Dick: 11-8. De volgende drie spannende games gingen echter
verrassend naar Dick: 12-10, 12-10, 11-8. Sorry op voorsprong!
Bert trok de teams weer op gelijke hoogte door een zwaar bevochten zege op
Peter, waarbij de 3e game pas bij 21-19 (!) beslist werd. De gamestanden: 8-11,
11-9, 21-19, 11-8.
Ook in het dubbelspel was er geen krachtsverschil. Elke game werden met het
minimale aantal punten beslist: 11-9, 9-11, 11-9, 12-10. Bert en Joost op
voorsprong: 2-1!!!
Bert en Dick hadden het goed naar hun zin achter de wedstrijdtafel en wilden
er het maximale uithalen. En dat geschiedde. De wedstrijd werd na de volle vijf
games in het voordeel van Dick beslist: 11-9, 7-11, 11-5, 8-11, 11-4. De stand
weer gelijk.
Joost en Peter zouden deze avond onderling bepalen wie met de zege aan de
haal ging: Hellevoets Effect of Sorry. Het werd Hellevoets Effect omdat Joost
verdiend en met duidelijke cijfers van Peter won: 11-4, 11-7, 11-9.
Een kleine overwinning die belangrijk kan worden in de strijd ter voorkoming
van degradatie. Sorry heeft nu 9 winstpunten uit 5 wedstrijden, Hellevoets
Effect 7 uit 4. Het blijft spannend!
Bert Brinkman:
Joost Voogt:
Dubbel Bert/Joost:

2-1
2-1
1-1

050%
050%
100%
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-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 1 november 2021
Hellevoets Effect-Tavenu 5: 2-3.
Hellevoets Effect 3 heeft maandagavond in de 5e klasse B van de
duocompetitie een 2-3 thuisnederlaag geleden tegen Tavenu 5.
Met Dimitri Dongor weer in de gelederen, was Silvan Naaktgeboren te sterk
voor de Hellevoeters, maar konden de punten gescoord worden tegen Klaas de
Vries. Het beslissende dubbel ging in vijf games met 9-11 in de laatste naar de
Numansdorpers zodat de nederlaag een feit was. Het was overigens een vlotte
wedstrijd. Vier van de vijf wedstrijden gingen in drie games.
Dimitri-Klaas: 11-7, 11-8, 11-5
Bert Brinkman-Silvan: 6-211, 5-11, 3-11
Dimitri/Bert-Klaas/Silvan: 13-11, 6-11, 8-11, 11-6, 9-11
Dimitri-Silvan: 7-11, 6-11, 6-11
Bert-Klaas: 11-8, 11-1, 11-6
Bert na afloop van de wedstrijd: "We wisten dat we deze avond de punten
moesten halen tegen Klaas. We deden dat beiden goed. We wonnen in drie
games. Silvan is voor allebei veel te sterk. En het dubbel was spannend tot de
laatste slag. Helaas werd het 9-11 voor Tavenu."
Hellevoets Effect heeft nu 9 winstpunten uit 5 wedstrijden en gaat met De
Sprint 2 en Sorry 6 (beiden 9 uit 6) strijden voor klassebehoud. Volgende week
maandag 8 november de thuiswedstrijd tegen Bernisse'80 2.
Dimitri Dongor:
Bert Brinkman:
Dubbel Bert/Dimitri:

2-1
2-1
1-0

050%
050%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 8 november 2021
Hellevoets Effect 3-Bernisse ’80 2: 3-2.
Hellevoets Effect 3 heeft maandagavond in de 5e klasse B van de
duocompetitie een belangrijke overwinning geboekt op Bernisse'80 2. Bert
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Brinkman en Dimitri Dongor wonnen beiden van invaller Pieter van Voorden (al
moest Bert alle zeilen bijzetten) en verloren van Daan de Jonge (Bert zorgde
bijna voor een verrassing).
Het dubbel bracht de beslissing. Die viel na vijf games in het voordeel uit van de
Hellevoeters: 11-6, 10-12, 11-6, 6-11, 11-9.
Een knappe wedstrijd van Bert & Dimitri!!!
Door deze nederlaag verspeelde Bernisse'80 2 de kans op het kampioenschap
dat nu naar Boomgaardshoek 5 lijkt te gaan. Hellevoets Effect 3 maakte een
belangrijke stap naar het klassenbehoud.
Bert Brinkman:
Dimitri Dongor:
Dubbel Bert/Dimitri:

2-1
2-1
1-1

050%
050%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 15 november 2021
Hellevoets Effect 3-Boomgaardshoek 5: 1-4.
Hellevoets Effect 3 heeft maandagavond 15 november de thuiswedstrijd tegen
Boomgaardshoek 5 met 1-4 verloren. De wedstrijd in de 5e klasse B van de
duocompetitie werd gespeeld door Dimitri Dongor en invaller Joost Voogt
(foto). De enige overwinning kwam van het bat van
Dimitri. Hij versloeg Ulrich Wijbers met 11-5 in de
vijfde game. Tegen Willem van Hoorn was Dimitri in de
eerste wedstrijd van de avond kansloos.
Invaller Joost Voogt (een en al routine) had het tegen
Ulrich lastig en verloor verdiend, maar hij wist tegen
Willem een goede wedstrijd te spelen. Joost had
weldegelijk winstkansen. Toch moest hij de
tegenstander feliciteren.
Omdat ook het dubbel verloren ging werd de
eindstand 1-4.
Dimitri Dongor:
Joost Voogt:
Dubbel Dimitri/Joost:

2-1
2-0
1-0

050%
000%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
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Tussenstand:
1. Boomgaardshoek 5
2. Bernisse '80 2
3. Tavenu 5
4. Hellevoets Eff 3
5. De Sprint 2
6. Sorry 6

8 - 36
8 - 24
9 - 21
7 - 13
8 - 13
8 - 13

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Vrijdag 19 november 2021
De Sprint 2-Hellevoets Effect 3: 2-3.
Hellevoets Effect 3 heeft vrijdagavond een belangrijke uitzege geboekt op De
Sprint 2. Voor de wedstrijd in de 5e klasse B van de duocompetitie kwamen
Bert Brinkman en Dimitri Dongor voor HE in actie.
Dimitri begon met een mooie 3-1 zege op Peter Niemeijer. Bert verloor daarna
van Arthur van Gemert (0-3), maar mooie winst in het dubbel (3-1) bracht
beide Hellevoeters weer op voorsprong.
Na de verfrissing sleepte Bert ook tegen Peter de winst binnen. Een zwaar
bevochten 12-10 in de beslissende game na een 8-10 achterstand en
foutservice van Peter in de allerlaatste balwisseling. In de slotpartij speelde
Dimitri een geweldige wedstrijd tegen Arthur die hij uiteindelijk met 10-12 in
de vijfde game verloor na met 10-4 (!!!) voor te hebben gestaan. Dat laatste
was natuurlijk een minpuntje.
Belangrijke winst voor klassebehoud. Het begint er nu toch wel goed uit te zien
voor onze mannen!
Bert Brinkman keek voor ons terug op de wedstrijd: "Een zeer leuke wedstrijd.
In het dubbel gaven Dimitri en ik een 10-6 voorsprong in de 3e game weg. In
mijn laatste wedstrijd had ik in game 4 2 matchpoints tegen, maar won
uiteindelijk de wedstrijd toch door een servicefout van Peter. In de laatste
wedstrijd gaf Dimitri een gewonnen wedstrijd in de beslissende vijfde game
nog weg. Hij stond met 10-4 voor om de wedstrijd vervolgens toch nog te
verliezen."
Dimitri Dongor:
Bert Brinkman:
Dubbel Dimitri/Bert:

2-1
2-1
1-1

050%
050%
100%
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Tussenstand:
1. Boomgaardshoek 5
2. Bernisse '80 2
3. Tavenu 5
4. Hellevoets Eff 3
5. De Sprint 2
6. Sorry 6

9 - 40
9 - 25
9 - 21
8 - 16
9 - 15
8 - 13

Maandag 22 november 2021:
Dinsdag 23 november 2021:
Donderdag 25 november 2021:
Maandag 29 november 2021:

Tavenu 5-De Sprint 2
Sorry 6-Bernisse '80 2
Boomgaardshoek 5-Hellevoets Effect 3
Hellevoets Effect 3-Sorry 6

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Donderdag 25 november 2021:
Boomgaardshoek 5-Hellevoets Effect 3
Hellevoets Effect 3 heeft een 5-0 nederlaag geleden bij en tegen kampioen
Boomgaardshoek 5 in de 5e klasse B van de duocompetitie. Gerard de Man
vergezelde als invaller Bert Brinkman naar Hoogvliet. Het was een verdiende
overwinning voor Willem van Hoorn en Ulrich Wijbers. Echte kansen voor het
Hellevoets duo lagen in het dubbelspel. Ze konden het belangrijke winstpunt
niet verzilveren. Jammer.
Rest maandag nog het allesbeslissende thuisduel met Sorry 6. Dankzij de 5-0
zege van buurman Bernisse'80 2 op Sorry heeft ons Hellevoets duo nu 3 punten
voorsprong. Dus 2 overwinningen zijn maandag voldoende voor
klassenbehoud. Dat zou toch moeten kunnen... Veel succes HE 3!!!
Bert Brinkman:
Gerard de Man:
Dubbel Bert/Gerard:

02-00 000%
02-00 000%
01-00 000%

Totaalresultaten:
Dimitri Dongor:
Bert Brinkman:
Joost Voogt (invaller):
Gerard de Man (invaller):

10-05 050%
16-05 031%
04-01 025%
06-01 017%
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Dubbel Bert/Joost:
Dubbel Bert/Dimitri:
Dubbel Dimitri/Joost:
Dubbel Bert/Gerard:

01-01 100%
04-03 075%
01-00 000%
03-00 000%

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

Team 4 in de 6e klasse C van de Duocompetitie
Dinsdag 14 september 2021
DFC 2-Hellevoets Effect 4: 0-5.
Hellevoets
Effect
4
is
de
najaarscompetitie in de 6e klasse C
uitstekend van start gegaan en een
prima resultaat geboekt. In Delft werd
DFC 4 met 5-0 verslagen.
Het lijkt op het eerste gezicht een
walk over, maar dat was het zeker
niet! In alle partijen werd er volop
strijd gevoerd voor de overwinning.
Het niveau van de spelers lagen dicht
bij elkaar.
Joost Voogt opende met een 11-7, 119, 15-13 overwinning op Ed
Noorlander. In de wedstrijd tussen
Alex Vervoorn en Hans de Brandt
werd telkens van stuivertje gewisseld
om vervolgens met 12-10 in de vijfde
en beslissende game door Hans de
Brandt gewonnen te worden (11-6,
11-13, 11-6, 9-11, 12-10).
Het dubbel leverde de derde
enerverende wedstrijd van de avond
op. De Hellevoeters kwamen op een
2-0 gamevoorsprong (11-9, 11-7), de
22

Delftenaren kwamen terug met 11-7 om daarna de wedstrijd toch uit handen te
geven: 11-13. HE op een 3-0 voorsprong!!!
Hans de Brandt slaagde er in zijn tweede enkelwedstrijd ook te winnen. De
eerste 2 games gingen gelijk op (11-9, 8-11), maar daarna kreeg Hans de
overhand en won de wedstrijd met degelijk spel na 11-7 en 11-5.
Het slotakkoord was voor Alex en Joost. Alex kwam voortvarend uit de
startblokken: 11-2. Joost nam zoete wraak: 11-5, maar liet Alex toch weer op
voorsprong komen: 9-11. Eenmaal goed warm gespeeld, met olie tussen de soms
stramme botten wist Joost wel raad met zijn tegenstander en ging uiteindelijk
als glorieus winnaar naar de kant: 11-5, 11-1.
Een mooie zege die perspectief biedt. Wel gespeeld in de sterkste samenstelling.
Maandag 20 september komt buurman Bernisse'80 3 (Abbenbroek) naar
sportcomplex De Eendr8 in Hellevoetsluis. We gaan zien hoe die wedstrijd gaat
verlopen... met of zonder Bert vd Kamer...
Joost Voogt:
Hans de Brandt:
Dubbel Joost/Hans:

2-2
2-2
1-1

100%
100%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 20 september 2021
Hellvoets Effect 4-Bernisse’80 3: 3-2.
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond in de eigen De Eendr8 van
Hellevoetsluis een mooie 3-2 overwinning geboekt op Bernisse'80 3. Het was
een wedstrijd in de 6e klasse C van de duocompetitie.
Joost Voogt opende de avond met een wedstrijd tegen Remco Fintelman. Joost
nam een 2-0 voorsprong maar Remco wist daarna de wedstrijd te kantelen en
na vijf games in zijn voordeel te beslissen.
Hans de Brandt wist vervolgens Henk Morée wél in drie games te verslaan en
bracht zodoende beide teams op gelijke hoogte.
Bert v/d Kamer kwam in het dubbel met Joost Voogt in actie. Berts
seizoensopening. Met 13-15, 7-11 en 5-11 kwamen beide mannen tekort tegen
Remco en Henk. Theestand: 1-2.
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Joost Voogt slaagde na de thee er ook in Henk Morée een nederlaag toe te
brengen voordat Hans de Brandt de eindstand in Hellevoets voordeel bepaalde
door de gelijk opgaande wedstrijd tegen Remco over de streep te trekken: 116, 9-11, 11-9, 14-12.
Een mooie zege voor "onze" mannen. Het Abbenbroekse duo trok na een
verfrissing teleurgesteld naar huis.
Joost Voogt:
Hans de Brandt
Dubbel Joost/Bert:

2-1
2-2
1-0

050%
100%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 4 oktober 2021
Boomgaardshoek 6-Hellevoets Effect 4: 3-2.
Hans de Brandt en Bert van de Kamer hebben er maandagavond voor gezorgd
dat Hellevoets Effect 4 in de 6e klasse C op kampioenskoers blijft. In Hoogvliet
werd Boomgaardshoek met 3-2 verslagen. De overwinningen kwamen van
Hans de Brandt (2) en het dubbel Hans de Brandt/Bert van de Kamer. Bert
verloor weliswaar zijn twee enkelwedstrijden, maar dat ging niet zonder slag of
stoot. Bert verloor zowel van Hans van Pelt als van Aad Ceelen met minimaal
verschil. Jammer, Bert!
Hans de Brandt:
2-2 100%
Bert van de Kamer:
2-0 000%
Dubbel Hans/Bert:
1-1 100%
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 11 oktober 2021
Hellevoets Effect 4-Serve’71 5: 5-0.
Hellevoets Effect 4 heeft in de 6e klasse C van de duocompetitie haar
kampioensambities verder vorm gegeven door maandagavond met 5-0
Serve'71 uit Hendrik Ido Ambacht te verslaan. Serve'71 had haar sterkste speler
thuis gelaten, maar dat mocht de pret na afloop niet drukken. Je speelt met de
spelers die achter de tafel komen.
Hans de Brandt opende tegen Daniel de Graaff en wist direct de toon te zetten:
11-8, 8-11, 11-6, 12-10. Joost Voogt vergrootte vervolgens de voorsprong door
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eenvoudig Tessa Benschop te verslaan: 11-5, 11-4, 11-7. Voor het dubbelspel
kwam Bert van de Kamer samen met Hans de Brandt in actie. De Hellevoetse
mannen namen een 2-0 voorsprong (11-8, 11-7) om die vervolgens uit handen
te geven (3-11, 7-11). In de beslissende 5e game wisten Bert en Hans de
wedstrijd toch nog vrij eenvoudig naar zich toe te trekken: 11-3.
In de 4e partij van de avond had Hans de Brandt ook weinig moeite met Tessa
Benschop: 11-4, 11-7, 5-11, 11-8. In de slotpartij moest Joost Voogt alert blijven
om Daniel de Graaff te verslaan. Maar de routinier deed dat bekwaam en won
met driemaal 11-9 waardoor de 5-0 eindstand op het wedstrijdformulier kwam.
Hans de Brandt
Joost Voogt
Dubbel Hans/Bert

2-2
2-2
1-1

100%
100%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Woensdag 20 oktober 2021
Atlantic 2-Hellevoets Effect 2.
Uitgesteld naar 29 november 2021.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 25 oktober 2021
Hellevoets Effect 4-DFC 2: 2-3.
In de 6e klasse C van de duocompetitie heeft Hellevoets Effect 4 zich
maandagavond verslikt in DFC 2. Na de eclatante 5-0 zege in de heenwedstrijd,
liepen Hans de Brandt en Joost Voogt in eigen sporthal tegen een 2-3 nederlaag
aan.
Zowel Hans (2-3) als Joost (0-3) verloren met zeer klein gameverschil van Karel
Hubers. Ze wisten wel Ed Noorlander te verslaan: beiden 3-0. Hans leed tegen
Karel zijn eerste nederlaag van deze najaarscompetitie.
Het zoals zo vaak in dit soort ontmoetingen, beslissende dubbelspel, kwamen
Hans en Bert van de Kamer te kort tegen de combinatie Ed/Karel, waardoor de
eindstand van 2-3 op het wedstrijdformulier kwam.
Door dit resultaat neemt DFC tijdelijk de leiding over van HE 4. De voorsprong
bedraagt nu 1 punt, maar de Delftenaren hebben al 1 wedstrijd meer gespeeld.
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Hans de Brandt:
Joost Voogt:
Dubbel Hans/Bert:

2-1
2-1
1-0

050%
050%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Vrijdag 5 november 2021
Bernisse’80 3-Hellevoets Effect 4: 4-1.
Hellevoets Effect 4 trok vrijdagavond 5 november met zijn drieën naar het
nabijgelegen Abbenbroek. Bernisse'80 3 was de tegenstander. Hans de Brandt
en Joost Voogt kwamen in actie voor de enkelspelen en Bert vd Kamer streed
mee in het dubbel. De thuiswedstrijd werd met 3-2 gewonnen.
Tegenstander Remco Fintelman was deze avond een maat te groot voor Hans
en Joost. Tegen Pieter van Voorden ging Hans na vijf games met 4-11 in de
laatste ten onder, terwijl Joost in de allerlaatste wedstrijd van de avond wel
winst wist te boeken: 11-6, 11-4, 15-13.
Bert van de Kamer kwam voor het dubbel in actie met Joost. Er lagen voor
beide Hellevoeters zeker winstkansen, maar uiteindelijk ging de zege toch naar
de Abbenbroekers. Eindstand: Bernisse'80 3-Hellevoets Effect 4: 4-1.
Hans de Brandt:
02-00
Joost Voogt:
02-01
Dubbel Joost/Bert vd Kamer: 01-00

000%
050%
000%

Door deze zege bood HE 4 de buren een vriendendienst in hun strijd tegen de
degradatie. Bernisse’80 3 droeg de rode lantaarn over aan Atlantic 2 dat nog
een inhaalwedstrijd tegoed heeft tegen Hellevoets Effect 4. Het lijkt erop dat
HE 4 de strijd om het kampioenschap vaarwel heeft gezegd.
Stand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DFC 2
Hellevoets Effect 4
Boomgaardshoek 6
Serve 71 5
Bernisse '80 3
Atlantic 2

7 gespeeld
6 gespeeld
7 gespeeld
7 gespeeld
7 gespeeld
6 gespeeld

24 winstpunten
19 winstpunten
18 winstpunten
14 winstpunten
14 winstpunten
11 winstpunten
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Woensdag 10 november volgt de uitwedstrijd bij Serve’71 5. Daarna volgen 15
en 22 november de thuiswedstrijden tegen Atlantic 2 en Boomgaardshoek 6.
De uitgestelde uitwedstrijd tegen Atantic 2 is 29 november het competitieslot.
Update 08 november 2021: Atlantic 2 is genoodzaakt zich terug te trekken door
persoonlijke omstandigheden van een speler en een gebrek aan invallers.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Woensdag 10 november 2021
Serve’71 5-Hellevoets Effect 4: 2-3.
Hellevoets Effect 4 heeft woensdagavond een mooie 3-2 overwinning behaald
op Serve'71 5 (6e klasse C). Man van de wedstrijd was HE-er Joost Voogt. Hij
won zijn beide enkelwedstrijden en met Bert van de Kamer het dubbelspel.
Bert van de Kamer speelde in het enkelspel niet onverdienstelijk, maar kon niet
tot winst komen. Tegen Tessa Benschop kwam Bert met 0-2 achter in games,
wist het gelijk te trekken om vervolgens de beslissende game toch met 7-11
aan Tessa te laten. In zijn slotpartij verloor Bert met 4-11, 11-9, 6-11 en 6-11
van Robert Versteeg.
Joost Voogt:
Bert vd Kamer:
Dubbel Joost/Bert:

02-02
02-00
01-01

100%
000%
100%

De nieuwe tussenstand na terugtrekken Atlantic 2 (per 18/11/2021):
1.
2.
3.
4.
5.

Hellevoets Effect 4
DFC 2
Boomgaardshoek 6
Serve 71 5
Bernisse '80 3

7 gespeeld
7 gespeeld
7 gespeeld
8 gespeeld
7 gespeeld

22 winstpunten
20 winstpunten
18 winstpunten
18 winstpunten
12 winstpunten

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 22 november 2021.
Hellevoets Effect 4-Boomgaardshoek 6
Hellevoets Effect heeft maandagavond een mooie, belangrijke 3-2 overwinning
behaald op Boomgaardshoek 6. Door deze zege is het kampioenschap binnen
gehaald en volgt in het voorjaar de 5e klasse. Gefeliciteerd, mannen!!!
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Hans de Brandt opende tegen Aad Ceelen. Hans begon uitstekend. Via 12-10 en
11-4 kwam hij op een 2-0 gamevoorsprong. Aad knokte met 9-11 terug voordat
Hans definitief toesloeg: 11-8.
Joost Voogt speelde een spannende wedstrijd tegen Cornelis van Hulst. Na 1012 verlies in de 1e game, won Joost game 2 en 3 met 11-9 en 11-6. De vierde
game was weer voor de tegenstander: 2-11. Alle energie was gespaard voor het
slotakkoord. Met 9-11 ging dit echter verloren. Beide teams weer op gelijke
hoogte: 1-1.
In het dubbel kwamen Hans vd Brandt en Bert vd Kamer in actie. Met twee
keer 8-11 en 4-11 in de derde game, bleken Aad en Cornelis een maat te groot.
HE 4 op achterstand: 1-2.
Gaan we voor het kampioenschap of niet? Jawel hoor.
Hans wist zijn partij tegen Cornelis goed af te sluiten en hij won met klein
verschil, maar verdiend met 11-7, 9-11, 12-10 en 11-9. Het was de tweede
enkelwedstrijd van de avond die Cornelis met 9-11 in de beslissende vijfde
game negatief afsloot. Dat mocht Hans niet deren.
In de laatste wedstrijd van de avond won Joost eenvoudig van Aad Ceelen. Aad
had geen schijn van kans: 11-5, 11-5, 11-6. De drie punten voor het definitieve
kampioenschap waren binnen. Na afloop kon er “getoost” worden op het
kampioenschap. DFC 2 kan in punten nog op gelijke hoogte komen, maar het
onderling verschil is duidelijk in Hellevoets voordeel (5-0 en 2-3 = 7-3).
Hans de Brandt:
Joost Voogt:
Dubbel Hans/Bert:

2-2
2-1
1-0

100%
050%
000%

Resterend programma:
Vrijdag 26 november 2021 - 20:15 Bernisse '80 3 - DFC 2
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Resultaten Totaal:
Hans de Brandt:
Joost Voogt:
Bert v/d Kamer:

14-11
14-10
04-00

079%
071%
000%

Dubbel Joost/Hans:

01-01

100%
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Dubbel Hans/Bert:
Dubbel Joost/Bert:

04-02
03-01

050%
033%
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