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Dan heb de de vorm te pakken en speel je drie uitstekende wedstrijden, blijf je 

toch met 0 overwinningen achter. Het overkwam gisterenavond good old Dick 

Struik in de wedstrijd van Hellevoets Effect 1 tegen DHC 5 (3e klasse A 

reguliere competitie). Dick doet er momenteel alles aan om zijn spelniveau op 

peil te hebben. Speelde een goede wedstrijd, maar verloor met klein verschil van 

zijn tegenstanders (11-13 in de 5e game tegen Martijn van Laar, 8-11 in de 5e 

game tegen Koen Janssen en 8-11, 8-11 en 6-11 tegen Annika Mars).  

Barry van Dijk leverde vorige week nog een grote prestatie door Cuma Kondu 

en Emie van Bodegom (NN Rotterdam) te verslaan. Hoe groot was het contrast 

deze avond. Barry kwam niet in zijn spel en verloor pardoes en snel van Martijn 

van Laar (0-3) en Annika Mars (0-3). In zijn slotpartij won hij krakend en wel 

van Koen Janssen (12-14, 15-13, 13-11 en 11-6). De aanhouder wint! 

Joyce Ynzonides Janissen heeft ook betere avonden meegemaakt. Niet geheel 

fit, won ze wel van Koen Janssen, maar moest in de slotpartij tegen Martijn 

noodgedwongen opgeven met een beenblessure (bij een 0-2 stand in de 

beslissende 5e game).  

Barry en Dick hadden ook geen kans in het dubbelspel tegen Martijn en Annika 

waardoor de eindstand op 2-8 in het voordeel van de Delftenaren kwam. 

Consequentie van dit (sombere) verhaal is dat Hellevoets Effect eind deze week 

na de wedstrijd van TOGB 1 waarschijnlijk onder de degradatiestreep terecht 

komt (3e klasse A).  Dit team onwaardig! Voornamelijk veroorzaakt doordat 

elke wedstrijd een andere speler niet in staat is te brengen wat hij/zij in zich 

heeft. Met uitwedstrijden tegen NTTC 2, TOGB 1 en De Sprint 4 in het 

vooruitzicht, moet klassebehoud er nog inzitten. Maar dan moet alles wel eens 

meezitten....... Nu zit het team duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. 

    

 

Hellevoets Effect 2 – De Beer 4 (5e klasse L duocompetitie) is niet doorgegaan 

omdat de spelers van De Beer niet op kwamen dagen. Bleken op vakantie (grrr). 

          



Ivo Kooijman en Bert Brinkman hebben gisteravond een moeizame overwinning 

behaald op TOGB 7. Van Joyce Ammerlaan en Jasmijn Nolles werd met 3-2 

gewonnen (6e klasse C duocompetitie).  

Ivo en Bert startten voortvarend. Ivo won met 12-10, 11-9 en 11-6 van Joyce en 

kwam deze wedstrijd niet echt in moeilijkheden.  

Bert won de tweede partij met 3-1 van Jasmijn: 11-8, 11-9, 8-11 en 11-9. Bert 

had veel moeite met de serveerballen van Jasmijn, maar in de rally's was Bert 

beter.  

Het dubbel verliep voor HE dramatisch. Bert en Ivo speelden onthutsend zwak 

en er werd met duidelijke cijfers verloren: 2-11, 8-11 en 7-11. 

Na de pauze speelde Ivo zijn laatste enkelspel tegen Jasmijn. Hij verloor de 

eerste 2 games met 8-11, overleefde in de 3e en 4e game 4 matchpoints. om in 

de 5 game alsnog zijn meerdere te erkennen in Jasmijn. Het werd 8-11. Na 4 

wedstrijden stonden de teams op gelijke hoogte: 2-2.  

Bert speelde de laatste wedstrijd tegen Joyce. Bert serveerde goed, won de eerste 

2 games met 11-3 en 11-5, verloor de derde met 8-11, maar herstelde zich 

uitstekend in de 4e game die hij won met 11-3.  

Omdat de concurrent voor het kampioenschap (Scyedam 8) maar met 3-2 van 

De Sprint 5 won, kan Hellevoets Effect 3 maandag 26 maart al kampioen 

worden als het in een thuiswedstrijd tegen Scyedam speelt. De voorsprong op de 

Schiedammers is 11 winstpunten, maar de Schiedammers spelen vrijdag nog een 

inhaalwedstrijd tegen Twenty One Up 8. Aanvoerder Bert Brinkman is positief 

gestemd en blijft ondanks de moeizame winst op TOGB 7 vol vertrouwen op de 

goede afloop. 

(van onze verslaggever BB). 
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Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond een eenvoudige overwinning geboekt op 

DFC 5 in Dordrecht: 5-0. Alle wedstrijden werden in drie games gewonnen. 

Bert vd Kamer en Hans de Brandt zorgden voor de punten en lieten Erwin van 

der Net en Leo Boogaard opnieuw puntloos achter. 

DFC is duidelijk een maat te klein voor de zesde klasse van de duocompetitie en 

degradeert aan het einde van deze voorjaarscompetitie. Hellevoets Effect bezet 

de 4e plaats op de ranglijst. 



        

 

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Brielle met 4-6 verloren van De 

Sprint 5 (5e klasse A reguliere competitie).  

HE 2 nam nog wel een 2-0 voorsprong (Joost Voogt won van Ger van Ruiven en 

Gerard de Man van Kees van Doorn) voordat "man of the match" Theo van den 

Hurk het eerste Brielse punt binnen hengelde (winst op Freek Sprokholt). Het 

dubbel ging weer mee naar Hellevoetsluis, maar omdat Joost verloor van Kees 

brachten de Briellenaren de stand weer op 2-3. Freek versloeg daarna Ger en het 

leek er op dat de Hellevoeters geleidelijk aan met de zege naar huis zouden 

gaan. Maar daar dacht De Sprint anders over en ze lieten Hellevoets Effect in de 

overige wedstrijden achter zich en wisten de 2-4 achterstand alsnog in winst om 

te zetten. Door deze nederlaag is Hellevoets Effect definitief uitgeschakeld voor 

het kampioenschap en staat het op de 2e plaats van de ranglijst, 9 winstpunten 

achter koploper Effekt'77 dat nog een wedstrijd tegoed heeft. 

De persoonlijke resultaten: Theo vd Hurk 3x winst, Kees van Doorn 2x winst en 

Ger van Ruiven, Joost Voogt, Gerard de Man en Freek Sprokholt allen 1x winst. 

 

        

 

Hellevoets Effect 1 (2e klasse duocompetitie) moest gisterenavond zonder 

kopman Onno Blok naar Schiedam voor de wedstrijd tegen NN Rotterdam 1. 

Dick Struik -de man in vorm van het 1e team in de reguliere competitie- heeft 

Onno goed vervangen. Samen met Arno Ynzonides bood hij uitstekend 

tegenstand aan de Rotterdammers (in hun sterkste opstelling). 

Dick startte de avond met een wedstrijd tegen Cuma Kondu. Dick liet Cuma 

pareltjes zweten en wist hem bijna van zijn 100%-score af te halen. Echter met 

12-10 in de vijfde game wist Cuma Dick alsnog te verslaan. Dat gaf onze 

mannen moed.  

Daarom was het iets teleurstellend dat Arno tegen Emie van Bodogom elke 

game achter de feiten aan liep. Met 7-11, 5-11 en 6-11 kwam hij tekort en stond 

NN Rotterdam alsnog met 2-0 voor. 

De eerste game van het dubbelspel werd door Arno en Dick gewonnen: 11-9. 



Daarna waren het de Rotterdammers die de games eenvoudig naar zich toe 

trokken: 3-11, 7-11 en 5-11. 

Na de pauze zorgde Arno voor een mooie verrassing door Cuma van zijn 

ongeslagen status af te halen. Cuma liep uit naar een 2-0 gamevoorsprong (11-5, 

11-7). Arno trok in de verlenging de derde game naar zich toe (14-12). Hij had 

de smaak te pakken en zette krachtig door en won de wedstrijd souverein: 11-6 

en 11-3 (3-2). Het eerste Hellevoetse tegenpunt was gerealiseerd. In de laatste 

wedstrijd kon Dick hier geen positief vervolg aan geven. Hij verloor met 0-3 van 

Emie (6-11, 2-11 en 7-11).  

Opnieuw een goede prestatie van ons duoteam in de 2e klasse van de NTTB-

afdeling West. Het team biedt goed tegenstand, maar komt bijna elke wedstrijd 

net iets tekort. Degradatie lijkt, na deze wedstrijd en de grote nederlaag, nu 

onvermijdelijk. 
 

    

 


