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Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen NTTC 2 met 4-6 

verloren (3e klasse A reguliere competitie). Zonder de geblesseerde Joyce 

Ynzonides-Janissen, maar met de uitstekende plaatsvervanger Arno Ynzonides.  

De eerste wedstrijd ging tussen de twee kopmannen Barry van Dijk (HE) en 

Maarten Appel (NTTC). Barry speelde goed, verloor de eerste twee games met 

10-12 en trok vervolgens de derde game naar zich toe: 11-5. Barry kon het niet 

afmaken en kwam in de vierde game tekort (6-11) en verloor de wedstrijd.  

Ook Dick Struik toonde wederom goede vorm. Hij wist de stand gelijk te 

trekken door Fred Admiraal met 3-0 (11-7, 11-9, 11-5) te verslaan. Arno 

Ynzonides kon daarop niet van Richard van Houten winnen. Arno verloor met 

7-11, 4-11 en 8-11. Omdat Barry en Dick het dubbel vrij kansloos verloren (5-

11, 11-9, 3-11 en 6-11) kwamen de Hellevoeters slecht uit de startblokken en op 

een 1-3 achterstand. 

Barry leverde in zijn tweede enkelwedstrijd van de avond een gevecht met Fred 

Admiraal. Deze strijd viel dit keer wél in Barry’s voordeel uit: 12-10, 11-4, 13-

11. Arno maakte het daarna Maarten Appel verdraaid lastig. Arno bood zeer 

goed tegenstand. Hij kon de wedstrijd echter niet naar zich toe trekken: 13-15, 

9-11, 11-8, 6-11. Jammer! Omdat Dick vervolgens met klein verschil van 

Richard van Houten verloor (8-11, 7-11, 11-9 en 9-11), liep NTTC uit naar een 

2-5 voorsprong.  

Eindelijk waren de goden HE goed gezind. Arno sloot zijn wedstrijdenreeks 

goed af met een keurige overwinning op Fred Admiraal. Barry pakte zijn tweede 

winst door Richard van Houten achter zich te laten. Dick kon tot slot op gaan 

voor winst en een gelijkspel. Als hij achter de wedstrijdtafel verschijnt, is niets 

onmogelijk. Maar kopman Maarten Appel was resoluut en liet Dick niet in zijn 

spel komen: 0-3 (7-11, 3-11, 4-11). De nederlaag was een feit.  

Ons team was toch tevreden met de vier behaalde overwinningen (bron: Dick). 

Die moeten leiden naar consolidatie van het derde klasseschap.  

NTTC: Maarten Appel 3x, Richard van Houten 2x, Fred Admiraal 0x. 

Hellevoets Effect: Barry van Dijk 2x, Dick Struik 1x, Arno Ynzonides 1x. 

    



Hellevoets Effect 2 – Oude Tonge 2 (5e klasse L duocompetitie) werd een 

bijzondere wedstrijd. Het was de uitgestelde terugkeer van Addo Koning (nog 

steeds niet 100% fit), de late afmelding van Arie van Keeken (voetblessure), de 

afwezigheid van Henk Brongers (gelukkig staat Freek Sprokholt altijd klaar) en 

het feit dat bij de tegenstanders de 81 jarige (!!!) Piet Both in het strijdperk trad.  

Addo en Freek hadden de meeste moeite met Adrie Rijk. Addo versloeg Adrie 

pas na vijf enerverende games met 11-9 in de vijfde, beslissende game. Freek 

slaagde daar niet in. Hij verloor juist met zo klein mogelijk verschil: 11-9, 8-11, 

9-11 en 9-11).  

Good old Piet Both is nog steeds een tegenstander die niet te onderschatten is. 

Zijn degelijke “schuifspel” vraagt veel geduld van zijn tegenstanders. Addo en 

Freek stelden zich daar uitstekend op in en wonnen met 3-0 van Piet. Omdat ook 

het dubbel in winst omgezet werd, won HE 2 met 4-1 van de Oude Tongenaars. 

        

De 81 jarige Piet Both op de 

foto hiernaast, speelt wekelijks 

nog zijn competitiewedstrijden 

(Piet: “Ik ben wel in de duo-

competitie gaan spelen. 

Scheelt toch een wedstrijdje 

per avond”) en tennist nog vier 

dagen in de week (Piet: “Een 

uurtje met vrienden.”) Piet 

voelt zich nog uitstekend en 

hoopt nog lang door te gaan 

(Piet: “Geen toernooien meer, 

want dan begint het thuisfront 

te dreigen dat ik maar in de 

schuur moet gaan slapen. Ik 

maak alleen een uitzondering 

voor het jaarlijkse Masters-

toernooi in Melissant.”) 

 

 

 

Hellevoets Effect 3 is gisterenavond kampioen geworden in de 6e klasse C van 

de duocompetitie. Het team won zonder al te grote problemen van concurrent 

Scydam 8, dat niet in de sterkste opstelling aantrad. Een kleine nederlaag zou 

voor Dimitri Dongor en Ivo Kooijman volstaan om het kampioenschap zeker te 

stellen. Henk Rensman sputterde behoorlijk tegen, maar Henk van der Poort was 



tweemaal kansloos (Hij ontvangt wel veel complimenten voor de wijze waarop 

hij -ondanks zijn ernstig lichamelijke beperkingen- elke week nog aan de 

competitie deelneemt).  

 

Nadat Dimitri eenvoudig van Henk van der Poort won, kon Ivo in zijn wedstrijd 

tegen Henk Rensman het kampioenschap veilig stellen. Dat ging niet zonder 

slag of stoot. Het werd een wedstrijd waarin een speler om de beurt de leiding 

nam (met of zonder net-, kant- of toverbal), maar uiteindelijk in Ivo’s voordeel 

in de vijfde game werd beslist. Applaus in de zaal en Carola Kweekel stond met 

een mooi boeket bloemen voor de mannen klaar.   

Na de overhandiging van de boeketten en de felicitaties, wonnen Bert Brinkman 

en Dimitri hun dubbelwedstrijd. Dimitri kon na de pauze routinier Henk 

Rensman geen nederlaag toebrengen, voordat Ivo de einduitslag op 4-1 bepaalde 

door winst tegen Henk van der Poort. 
 

 
                Bert Brinkman                  Dimitri Dongor        Ivo Kooijman    (vlnr) 

 

       



Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond een eenvoudige overwinning geboekt op 

Serve’71 5 uit Hendrik-Ido-Ambacht: 5-0 (6e klasse D duocompetitie). Joke de 

Brandt en Bert v/d Kamer wonnen hun beide enkelwedstrijden tegen Reinier 

Treur en Remco Verburg, Joke won samen met Hans de Brandt het dubbelspel. 

Alleen Bert moest alles uit de kast halen in zijn wedstrijd tegen Reinier. De 

overige wedstrijden gingen met gedegen spel naar de thuisploeg. Na deze 

wedstrijd staat HE 4 weer op de 3e plaats van de ranglijst (tijdelijk?). Woensdag 

11 april volgt de laatste (uit)wedstrijd tegen Dordrecht 14.  

 

        

 

28 maart 2018 

 

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Rotterdam met 2-8 verloren van 

Alexandria’66 12 (5e klasse A reguliere competitie). Voor ons team kwamen 

Gerard de Man, Freek Sprokholt en Bert Brinkman in actie. 

 

Gerard de Man opende de avond succesvol. Hij versloeg invaller Kees v/d 

Hoeven met 3-1 (13-11, 11-9, 5-11 en 11-8). Freek Sprokholt verloor daarna 

met 0-3 (3-11, 6-11 en 8-11) van Trudie Peeters. Bert Brinkman kon in de derde 

partij van de avond alvast wennen aan het 5e klasse niveau. Hij speelde niet 

onverdienstelijk tegen Martin Klop. Toch eindigde de wedstrijd met 1-3 in zijn 

nadeel (3-11, 6-11, 11-7 en 7-11). Het dubbel Gerard/Freek bracht beide teams 

weer op gelijke hoogte na een zwaarbevochten vijf gamesoverwinning: 11-8 in 

de beslissende game (tussenstand 2-2). 

 

De rest van de avond kwam Hellevoets Effect 2 er tot de laatste partij niet meer 

aan te pas. Alexandria’66 12 liep uit naar een 2-7 voorsprong. In die laatste 

partij wist Freek het Kees v/d Hoeven lastig te maken, maar verloor hij met 

klein verschil toch van de Rotterdammer (4-11, 10-12 en 10-12), waardoor de 

forse 2-8 nederlaag in de boeken genoteerd kon worden. 

 

De persoonlijke resultaten: 

Alexandria’66 12: Trudie Peeters 3x, Martin Klop 3x, Kees v/d Hoeven 2x. 

Hellevoets Effect: Gerard de Man 1x, Freek Sporkholt 0x, Bert Brinkman 0x. 

 

De uitgebreide reactie van Gerard de Man na afloop van de wedstrijd:  

“Het zit ons team in de tweede helft van de competitie niet mee. We moeten nu zelfs vrezen 

voor degradatie. Dat ligt aan fysieke ongemakken bij de spelers en sterkere tegenstanders die 



nu voor het eerst in actie komen. Simone Vos is lang geblesseerd, Freek Sprokholt kampt 

sinds vorige week met een knieblessure en moest op de maandagavond als invaller bij het 

duo-team 2 al aan de bak tegen de veteranen Adrie de Rijk en Piet Both van Oude Tonge. Ik 

zelf kampte tijdelijk met mijn rug.” 

“De avond begon voorspoedig met een 3-1 overwinning van mijzelf op invaller Kees van de 

Hoeven. Ik won samen met Freek op het nippertje het dubbelspel van Trudy Peeters en Martin 

Klop. Trudy en Martin wisten in de vijfde game een 5-0 voorsprong niet vast te houden en 

verloren de beslissende game met 11-8” 

“De verdienstelijk spelende invaller Bert Brinkman kwam niet tot winst, maar wist tegen 

Trudy en Martin wel een vierde game af te dwingen. Het waren zulke lange wedstrijden dat 

Kees en Gerard zich afvroegen of ze niet beter direct door konden gaan naar hun werk. Dat 

viel uiteindelijk mee, de uitslag trouwens niet want er werd met 8-2 verloren. Lichtpuntje is 

wel dat Freek en ik nu drie dubbelspelen op rij hebben gewonnen”. 

 

       

 

Hellevoets Effect 1 (2e klasse D duocompetitie) komt deze week niet in actie. 

   

 


