
Hellevoetsluis, 10 februari 2018 

 

Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond ook zijn derde wedstrijd van de 

voorjaarscompetitie gewonnen. TOGB werd met 5-0 verslagen (6e klasse C - 

Duocompetitie). 

Dimitri Dongor en Bert Brinkman speelden tegen Jasmijn Nolles en Tessa 

Broker. Dimitri opende tegen de -op papier- beste speelster, maar had weinig 

moeite. Hij versloeg Jasmijn in drie games: 11-6, 11-9 en 11-7. Daarna speelde 

Bert een degelijke wedstrijd tegen Tessa en won ondanks goede tegenstand met 

3-1 (11-8, 8-11, 11-6 en 11-6). Het dubbel werd na een goede wedstrijd 

makkelijk gewonnen (3-0), zodat de pauze werd ingegaan met een 3-0 

voorsprong. 

Na de pauze opende Bert tegen Jasmijn. Bert begon goed aan deze wedstrijd en 

nam een 2-0 gamevoorsprong (11-9, 12-10). Jasmijn knokte zich terug tot 2-2 

(4-11, 6-11). In de 5e en beslissende game kwam Bert met 4-8 achter. Daarna 

verloor hij geen punt meer en trok de wedstrijd naar zich toe: 11-8. 

Tessa had in de laatste wedstrijd geen kans tegen de opnieuw uitstekend 

spelende Dimitri. Dimitri won gedecideerd met 11-9, 11-4 en 11-5. 

Door deze overwinning en de 4-1 zege van Scyedam 8 op de Sprint 5 is de 

volgende wedstrijd tegen het eveneens ongeslagen Scyedam een mooi affiche. 

Aanstaande maandag begint Hellevoets Effect 3 in Schiedam met een 

voorsprong van 2 punten aan deze klus. 

(met dank aan correspondent B.B.) 

 

          

 

Hellevoetsluis, 7 februari 2018 

Het naar de 3e klasse A gedegradeerde Hellevoets Effect 1 heeft in de reguliere 

competitie de eerste overwinning geboekt na een gelijkspel (5-5 tegen NTTC 2) 

en een nederlaag (4-6 tegen NN Rotterdam 1). In Delft werd DHC 5 met 6-4 

verslagen. Het was de derde lange wedstrijd in deze voorjaarscompetitie. Rond 

middernacht werd de laatste bal geslagen. 

Speler van de avond was Barry van Dijk (archieffoto). Barry won zijn drie 

enkelspelen. Samen met Dick Struik verloor Barry het dubbelspel ondanks drie 

matchpunten in de vierde game. In het enkelspel kwam Dick eenmaal tot winst: 

3-1 tegen Tim de Lange. Joyce Ynzonides-Janissen won met degelijk spel van 



Tim de Lange (3-1) en Tjalling Fransen (3-1), maar verloor van Koen Jansen (1-

3). 

Het ziet er naar uit dat het in deze 3e klasse A een mooi gevecht voor het 

kampioenschap wordt. De teams lijken aan elkaar gewaagd, al heeft TOGB 1 

misschien een licht voordeel. En laat dat team nu juist de volgende tegenstander 

zijn van de Hellevoeters. Allemaal aanstaande maandag naar sportcomplex De 

Eendraght om deze mooie confrontatie bij te wonen! 

 

          

 

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de uitwedstrijd in de 5e klasse L van de 

duocompetitie met 4-1 gewonnen van De Beer 4.  

In de 1e partij won Arie van Keeken van Michael de Vries: 12-14, 11-9, 11-7 en 

11-5. Daarna kwamen Rob Kindermans en Henk Brongers achter de 

wedstrijdtafel. Henk behaalde een zwaar bevochten, mooie overwinning: 11-8, 

10-12, 13-11 en 11-9.  

De dubbelpartij ging ook naar de Hellevoeters Arie en Henk. Zij versloegen 

Michael en Rob met 12-10, 11-4 en 11-8. 

Na de pauze wist Henk niet van Michael te winnen. Hij verloor -na winst in de 

1e game- met 1-3 (11-8, 7-11, 6-11 en 7-11). Arie wist vervolgens de eindstand 

op 4-1 te brengen door een drie games winst tegen Rob: 11-8, 11-6 en 11-8. Arie 

(op archieffoto) bleef daarmee deze avond ongeslagen!  

HE 2 neemt door deze winst de leiding in de 5e klasse L stevig in handen. 

Volgende week dinsdag reist het team naar Oude Tonge. Hopelijk kan de 

geblesseerde Addo Koning dan weer voor het team uitkomen. We duimen voor 

hem! 

       

 

Hellevoets Effect 1 heeft de thuiswedstrijd tegen NN Rotterdam met 1-4 

verloren (2e klasse D duocompetitie). 

De twee kopmannen openden de avond tegen elkaar: Onno Blok (archieffoto) en 

Cuma Kondu. Cuma trok de eerste game naar zich toe: 11-13. In de twee 



daaropvolgende games was het spannend en gingen beide spelers gelijk op. 

Toch wist Cuma de winst naar zich toe te trekken: 7-11 en 10-12. 

In de tweede wedstrijd verving Joyce Ynzonides-Janissen echtgenoot Arno. 

Joyce had weinig in te brengen tegen Emie van Bodegom en verloor kansloos in 

drie games: 7-11, 5-11 en 4-11. 

Het dubbelspel werd een lange partij die pas na vijf games in het voordeel van 

de Rotterdammers beslist werd: 5-11. 

Na de pauze lukte het Onno de hatelijke 0 van het scorebord te krijgen. Onno 

versloeg met duidelijke cijfers Emie van Bodegom: 11-5, 11-9, 11-6. Aan het 

eind van de avond snoepte Joyce een game af van Cuma Kondu: 14-12. Maar 

een overwinning kon Joyce niet bijschrijven: 7-11, 1-11, 6-11. 

 

     

 

Na twee keer gelijk gespeeld te hebben (5-5), heeft Hellevoets Effect 2 in de 

thuiswedstrijd tegen De Sprint 5 de eerste winst van deze voorjaarscompetitie 

geboekt (5e klasse A - reguliere competitie): 7-3. 

Man of the match was Freek Sprokholt (archieffoto) die zowel zijn drie 

enkelspelen als het dubbelspel (samen met Joost Voogt) won. Het waren wel 

drie zwaar bevochten overwinningen, maar dat mocht de pret niet drukken. 

Joost Voogt had er ook zin in deze avond. Hij speelde zijn drie enkelspelen in 

vijf games. Twee keer trok Joost aan het langste eind (11-6 tegen Ger van 

Ruiven en 14-12 tegen Theo van de Hurk); Joost verloor met 9-11 in de vijfde 

game van Kees van Doorn. 

Gerard de Man won met 3-1 van Ger van Ruiven en verloor met 1-3 van Theo 

van de Hurk. De wedstrijd tegen Kees van Doorn moest Gerard door een 

rugblessure aan zich voorbij laten gaan. 

Door dit resultaat neemt HE 2 nu de tweede plaats op de ranglijst in. Er is nog 

niets verloren............. 

 

         



Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond in de 6e klasse D van de duocompetitie 

de maximale score gehaald in de wedstrijd tegen DFC 5. Joke de Brandt en Bert 

v/d Kamer versloegen beiden Leo Boogaard en Erwin van der Net in het 

enkelspel. Dat ging met uitzondering van de wedstrijd van Bert tegen Leo vrij 

makkelijk, Na drie games waren de wedstrijden al gespeeld. Bert had tegen Leo 

echter vijf games nodig en moest zelfs een 1-2 gameachterstand ombuigen in 

een 3-2 overwinning.  

In het dubbelspel trad Joke aan met echtgenoot en partner-in-crime Hans de 

Brandt. Ook daar was ons duo al na drie games klaar. 

Met deze overwinning komt HE 4 op tien winstpunten en heeft de leiding in de 

6e klasse D tijdelijk overgenomen. Vrijdag zal De Sprint 6 ons team 

waarschijnlijk passeren om de koppositie weer in te nemen. 

        

 


