Clubkampioenschappen 6 mei 2019.
De strijd in vier categorieën op speelsterkte.

A-categorie
In de A-categorie kwamen de zes spelers van team 1 in actie (reguliere en
duocompetitie). Fijn Dick Struik weer actief achter de wedstrijdtafel te zien. Voor
hem is de voorbereiding op de najaarscompetitie begonnen (!)
Er werd deze avond een goed niveau gehaald. De spelers maakten er met z’n
allen een sportieve, leuke avond van. Dick kon nog niet vijf wedstrijden tot het
uiterste gaan, dus maakte hij er een ver doorgevoerde trainingsavond van. De
andere spelers streden voor wat ze waard waren. En spannend was het.
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Ronde 1:
In de eerste ronde hadden Onno en Rob weinig moeite met hun tegenstanders
Joyce en Dick. Barry en Arno maakten er meer een gevecht van, al ging Barry
beter om met de koude start.
Onno Blok - Joyce Ynzonides Janissen: 11-4, 11-4 en 11-9 (3-0)
Barry van Dijk - Arno Ynzonides: 11-6, 11-8 en 14-12 (3-0)
Dick Struik – Rob Huizinga: 5-11, 7-11 en 4-11 (0-3)
Ronde 2:
Arno was tegen Barry warm gespeeld en maakte het Onno erg lastig. Zo lastig
zelfs dat hij er een mooie, verdiende overwinning uitsleepte. Barry moest alle
zeilen bijzetten tegen Rob. Rob is helemaal op de weg terug, gaat steeds beter
spelen, maar kon Barry niet van de zege afhouden. Joyce kreeg alle ruimte van
Dick en won overtuigend.
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Onno Blok – Arno Ynzonides: 8-11, 11-7, 6-11 en 10-12 (1-3)
Barry van Dijk – Rob Huizinga: 11-8, 8-11, 11-2 en 15-13 (3-1)
Dick Struik – Joyce Ynzonides-Janissen: 4-11, 5-11 en 2-11 (0-3)
Ronde 3:
Onno en Rob boden de toeschouwers een leuke wedstrijd die in vijven door Onno
over de streep getrokken werd. Barry won eenvoudig van Dick. Arno en Joyce
gaven elkaar weinig toe. Arno won in de beslissende game met 12-10 de
wedstrijd.
Onno Blok – Rob Huizinga: 11-9, 9-11, 3-11, 11-5 en 11-6 (3-2)
Barry van Dijk – Dick Struik: 11-7, 11-3 en 11-3 (3-0)
Arno Ynzonides – Joyce Ynzonides Janissen: 12-10, 9-11, 12-10, 2-11 en 12-10
(3-2)
Ronde 4:
Onno zal het beslist als welkom hebben ervaren dat hij in de vierde ronde even
op adem kon komen tegen Dick. Barry had zoals gebruikelijk moeite met het spel
en materiaal van Joyce. Rob en Arno vochten een vijf gamer uit, die in het
voordeel van Rob beslist werd.
Onno Blok – Dick Struik: 12-10, 11-8 en 11-7 (3-0)
Barry van Dijk – Joyce Ynzonides Janissen: 11-8, 12-10, 9-11 en 11-9 (3-1)
Rob Huizinga – Arno Ynzonides: 11-9, 7-11, 8-11, 11-8 en 11-5 (3-2)
Ronde 5:
Dick sloot zijn trainingsavond af met een zesde nederlaag, tegen Arno. Rob was
helemaal leeg gespeeld en trof dan ook nog het lastige spelletje van Joyce. Dit
was er net teveel aan. Maar….., Rob is weer helemaal op de terugweg!!! Joyce
won met 11-8 in de beslissende vijfde game.
Onno en Barry speelden een echte finalewedstrijd voor de koppositie. De nog
ongeslagen Barry moest het onderspit delven en Onno kreeg de 1e plaats in de
eindrangschikking alles behalve in de schoot geworpen. Met 12-10 in de vijfde
game ging de winst naar Onno.
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Onno Blok – Barry van Dijk: 10-12, 11-8, 11-9, 5-11 en 12-10 (3-2)
Dick Struik – Arno Ynzonides: 7-11, 6-11, 6-11 (0-3)
Rob Huizinga – Joyce Ynzonides Janissen: 11-8, 11-4, 9-11, 6-11 en 8-11 (2-3)
Eindstand:
1. Onno Blok

5 gespeeld 4 gewonnen

2. Barry van Dijk

5 gespeeld 4 gewonnen

3. Arno Ynzonides

5 gespeeld 3 gewonnen

4. Joyce Ynzonides Janissen

5 gespeeld 2 gewonnen

5. Rob Huizinga

5 gespeeld 2 gewonnen

6. Dick Struik

5 gespeeld 0 gewonnen

Onderling resultaat bepalend bij 1e en 2e plaats
Onderling resultaat bepalend bij 4e en 5e plaats

B-categorie
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Ronde 1:
De grote vraag was deze avond toch
wel: hoe vergaat het Dimitri op dit
niveau? En het antwoord werd door
hem al snel gegeven: niet te
onderschatten; strijd tot het einde!
Gerard de Man was de eerste die
eraan moest geloven. Dimitri kwam
voortvarend uit de startblokken en
gaf Gerard slechts één game.
Addo verloor de eerste game nog van
Joost, maar daarna liet hij het niet
meer zo ver komen. Een gedegen 3-1
winst voor Addo.
Gerard de Man – Dimitri Dongor:
12-14, 11-7, 9-11 en 9-11 (1-3)
Addo Koning – Joost Voogt:
10-12, 11-5, 11-7 en 11-7 (3-1)
Ronde 2:
De favoriet voor de eindzege, Gerard,
herstelde zich enigszins tegen Joost.
Al was het een zwaar bevochten
overwinning. Freek Sprokholt had
weinig in te brengen tegen Dimitri en
verloor met 1-3 zijn eerste wedstrijd
van deze avond.
Gerard de Man-Joost Voogt:
11-6, 11-9, 7-11, 3-11 en 11-9 (3-2)
Freek Sprokholt-Dimitri Dongor:
6-11, 7-11, 11-7 en 3-11 (1-3)
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Ronde 3:
Gerard en Freek hebben een beetje hetzelfde spelletje: afwachten en opbouwen
van de slagenwisseling. De vraag was hoelang beide spelers voor hun wedstrijd
nodig hadden. Dat viel uiteindelijk mee. Gerard moest wel zijn tweede nederlaag
in drie wedstrijden slikken.
Addo ging er letterlijk eens goed voor zitten. Die dekselse Dimitri moest toch te
pakken zijn? Nou ja, de eerste game ging snel verloren, maar daarna wist Addo
Dimitri inderdaad zijn eerste nederlaag toe te brengen. Addo’s service bleek voor
Dimitri te lastig.
Gerard de Man-Freek Sprokholt: 11-2, 8-11, 4-11 en 9-11 (1-3)
Addo Koning-Dimitri Dongor: 5-11, 11-9, 11-4 en 16-14 (3-1)
Ronde 4:
Addo kon de goede lijn in de vierde ronde
niet doortrekken. Freek wist op slinkse
wijze Addo op zijn eerste nederlaag te
trakteren. Addo nam nog wel een 2-1
gamevoorsprong, maar gaf de wedstrijd
alsnog uit handen.
Joost bood Dimitri goed tegenstand, maar
had moeite met de snelheid was het
jongste HE-lid. Met 6-11 en 9-11 bleef
Joost goed bij, maar in de derde game had
Dimitri geen clementie met Joost en won
gedecideerd met 11-1!
Addo Koning-Freek Sprokholt:
4-11, 11-8, 11-3, 4-11 en 5-11 (2-3)
Joost Voogt-Dimitri Dongor:
6-11, 9-11, 1-11 (0-3)
Ronde 5:
Addo en Freek hadden beiden een overwinning op Gerard en Joost nodig om
Dimitri nog te bedreigen voor de eerste plaats. Addo had het daarbij op het oog
6

het lastigst met zijn partij tegen Gerard. Dat bleek ook wel. Addo moest tot het
uiterste gaan om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Deed dat wel! Freek had
daarentegen weinig tegenstand van Joost en won vrij eenvoudig met 3-0.
Gerard de Man-Addo Koning: 8-11, 11-13, 11-7 en 8-11 (1-3)
Freek Sprokholt-Joost Voogt: 11-7, 11-1 en 11-3 (3-0)
Eindstand:
1. Addo Koning

4 gespeeld 3 gewonnen (5-4 games onderling)

2. Dimitri Dongor

4 gespeeld 3 gewonnen (4-4 games onderling)

3. Freek Sprokholt

4 gespeeld 3 gewonnen (4-5 games onderling)

4. Gerard de Man

4 gespeeld 1 gewonnen

5. Joost Voogt

4 gespeeld 0 gewonnen

C-categorie
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Ronde 1:
In deze categorie maakte Simone Vos na veel (blessure)leed voorzichtig haar
rentree. Dat zag er een tijd geleden nog niet zo naar uit. Welkom terug Simone!
Tegen Bert Brinkman was de comeback toch lastig. Bert speelde een goede
wedstrijd en won met 3-0. Rik Kooiman ging goed van start met een overwinning
op Ivo Kooijman. Naar later bleek, Ivo’s enige nederlaag.
Bert Brinkman-Simone Vos: 11-6, 11-5 en 11-9 (3-0)
Rik Kooiman-Ivo Kooijman: 11-9, 11-5 en 11-9 (3-0)
Ronde 2:
In de 2e ronde twee mooie wedstrijden, waarin de spelers alles gaven wat ze in
zich hadden. Bert kwam elke game tegen Ivo net te kort en verloor met weinig
gameverschil. Ook Henk Brongers en Simone waren aan elkaar gewaagd. Simone
verliet als winnaar naar de wedstrijdtafel.
Bert Brinkman-Ivo Kooijman: 8-11, 9-11, 10-12 (0-3)
Henk Brongers-Simone Vos: 9-11, 11-3, 9-11 en 8-11 (1-3)
Ronde 3:
Bert herstelde zich in deze ronde van zijn nederlaag tegen Ivo. De strijd tegen
Henk ging over de volle vijf games en werd met 11-8 in Berts voordeel beslist.
Simone zorgde voor een verrassing door Rik een nederlaag toe te brengen. De
spelers kennen elkaars spel nog niet goed. Dat werd Rik fataal en was een
voordeel voor Simone.
Bert Brinkman-Henk Brongers: 9-11, 7-11, 11-6, 13-11, 11-8 (3-2)
Rik Kooiman-Simone Vos: 8-11, 11-5, 8-11, 11-7 en 8-11 (2-3)
Ronde 4:
Rik was helemaal van slag van zijn nederlaag tegen Simone, Henk de hele avond
goed op dreef. Dat leverde een mooie wedstrijd tussen beiden op. Henk pakte de
zege! Ivo nam Simone vanaf het begin serieus -een gewaarschuwd man telt voor
twee- en speelde naar een gedegen overwinning.
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Rik Kooiman-Henk Brongers: 9-11, 9-11 en 7-11 (0-3)
Ivo Kooijman-Simone Vos: 11-5, 12-10, 11-7 (3-0)
Ronde 5:
Alles was nog mogelijk in de laatste ronde van deze C-categorie. Iedereen kwam
nog in aanmerking voor de prijzen (1e of 2e plaats). Wie zou ermee vandoor
gaan???
Bert trad aan tegen Rik, die voor zichzelf nog wat goed te maken had. En dat
deed hij ook. Dit tot teleurstelling van Bert, die daarmee een 1e plaats in de
eindrangschikking uit handen gaf. Maar zoals een sportief sportman betaamd,
gaf hij Rik na afloop de welgemeende felicitaties.
Henk maakte het daarna koploper Ivo lastig, maar moest ook deze vierde
wedstrijd van de avond vaststellen dat hij dicht bij de overwinning kwam, maar
toch ook nu weer de zege met klein verschil aan de tegenstander moest laten.
Bert Brinkman-Rik Kooiman: 6-11, 6-11, 11-9 en 6-11 (1-3)
Henk Brongers-Ivo Kooijman: 11-6, 6-11, 12-10, 9-11 (1-3)
Eindstand:
1. Ivo Kooijman

4 gespeeld 3 gewonnen

2. Rik Kooiman

4 gespeeld 2 gewonnen (5-4 onderling resultaat)

3. Bert Brinkman

4 gespeeld 2 gewonnen (4-3 onderling resultaat)

4. Simone Vos

4 gespeeld 2 gewonnen (3-5 onderling resultaat)

5. Henk Brongers

4 gespeeld 1 gewonnen
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D-categorie

In deze D-categorie vier spelers. Zij speelden hun wedstrijden over de volle vijf
games. Elke game telde voor een winstpunt. De speler met de meeste
winstpunten ging met de grootste beker naar huis.
En de vier mannen maakten er een gezellige avond van in de hoek van de grote
zaal. Twee stoelen werden erbij gehaald en het kwartet was gezellig keuvelend
en spelend onafscheidelijk en bracht alle wedstrijden zonder problemen tot een
goed eind.
Ronde 1:
Piet Klink en Bert van de Kamer openden de eerste ronde met een 4-1
overwinning op Wim Fortuin, respectievelijk Hans van Jaarsveld.
Piet klink-Wim Fortuin: 11-5, 9-11, 11-5, 11-9 11-8 (4-1)
Bert vd Kamer-Hans van Jaarsveld: 12-10, 5-11, 12-10, 11-9, 11-8 (4-1)
Ronde 2:
Ronde 2 leverde toch wel enigszins verrassend de meeste games op voor Hans
(tegen Piet) en Wim (tegen Bert).
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Piet Klink-Hans van Jaarsveld: 5-11, 11-9, 10-12, 8-11, 11-5 (2-3)
Bert vd Kamer-Wim Fortuin: 8-11, 7-11, 12-10, 9-11, 11-8 (2-3)
Ronde 3:
In de 3e ronde de wedstrijd tussen de beoogde kopmannen Piet en Bert. Bert
opende goed met twee gameoverwinningen. Hij kon dat niet vasthouden en Piet
ging tenslotte met de meeste gameoverwinningen van tafel. Hans nam eveneens
een 2-0 gamevoorsprong. Wim trok de stand gelijk (2-2) om in de beslissende
game met 12-10 toe te slaan.
Piet Klink-Bert vd Kamer: 6-11, 10-12, 11-6, 11-2, 11-8 (3-2)
Hans van Jaarsveld-Wim Fortuin: 11-6, 11-7, 1-11, 6-11, 10-12 (2-3)
Eindstand:
Nadat alle games opgeteld waren bleek Piet de meeste gewonnen te hebben: 9
games. Gevolgd door Bert (8), Wim (7) en Hans (6).
1. Piet Klink

9 gewonnen games

2. Bert vd Kamer

8 gewonnen games

3. Wim Fortuin

7 gewonnen games

4. Hans van Jaarsveld

6 gewonnen games
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De prijswinnaars diverse categorieën:
Zoals gebruikelijk gingen na afloop de winnaars met elkaar op de foto.
Allen GEFELICITEERD !!!
Achterste rij: Piet Klink (1e D), Rik Kooiman (2e C), Bert vd Kamer (2e D), Ivo
Kooijman (1e C) en Dimitri Dongor (2e B).
Voorste rij: Addo Koning (1e B), Barry van Dijk (2e A) en Onno Blok (1e A).
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