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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  2-2 100% 
Bert Brinkman   2-2 100% 
Dubbel Adrie/Bert   1-1 100% 
 
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   2-1 050% 
Adrie van den Doel  2-1 050% 
Ivo Kooiman/Bert Brinkman 1-0 000% 
 
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 0-
3 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 



3 
 

Bert Brinkman   2-2 100% 
Ivo Kooiman   2-1 050% 
Dubbel Bert/Ivo   1-1 100% 
 
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, 11-
3. 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  2-2 100% 
Ivo Kooiman   2-1 050% 
Dubbel Adrie/Ivo   1-1 100% 
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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 (11-
3, 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   2-1 050% 
Adrie van den Doel  2-1  050% 
Dubbel Ivo/Adrie   1-0 000% 
 
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 (8-
11, 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      2-2 100% 
Adrie van den Doel    2-2 100% 
Dubbel Adrie/Bert      1-0 000% 
 
 
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   02-02  100% 
Adrie van den Doel  02-02  100% 
Dubbel Adrie/Bert   01-01  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, 13-
11 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   02-02  100% 
Ivo Kooiman   02-01  050% 
Dubbel Ivo/Bert   01-01  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   9 - 35  
2. Twenty-one Up 9   9 - 23 
3. Dordrecht 15    8 - 20 
4. Serve 71 5    8 - 17 
5. Bernisse '80 3    8 - 16 
6. DFC 3     8 - 14 
 
Op maandag 2 mei volgt in De Eendr8 de laatste wedstrijd tegen Serve'71 5. 
 
Bert Brinkman   02-02  100% 
Joost Voogt    02-02  100%   
Dubbel Bert/Joost   01-01  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  2-2 100% 
Bert Brinkman   2-2 100% 
Dubbel Adrie/Bert   1-1 100% 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Totaal score na tien wedstrijden: 
Bert Brinkman   14-14  100% 
Adrie van den Doel  14-12  086% 
Ivo Kooiman   10-05  050% 
Joost Voogt (invaller)  02-02  100% 
 
Dubbel Adrie/Bert   04-03  075% 
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Dubbel Ivo/Bert   03-02  067% 
Dubbel Adrie/Ivo   02-01  050% 
Dubbel Bert/Joost   01-01  100% 
 
Eindstand 6e klasse B voorjaarscompetitie duocompetitie: 
 

1. Hellevoets Eff 3     10 - 40       
2. Dordrecht 15               10 - 26 
3. Twenty-One Up 9     10 - 24 
4. Serve 71 5                  10 - 22 
5. Bernisse '80 3              10 - 19 
6. DFC 3                       10 - 19 

 
 
 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

 
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018936&tid=1112816
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018936&tid=1112304
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018936&tid=1113485
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018936&tid=1112014
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018936&tid=1113628
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018936&tid=1113531

