
Najaarscompetitie 2018 
 

Reguliere competitie 
 
3e klasse A 
 

1. Hellevoets Effect 1  10 - 62 promoveert naar 2e klasse  
2. DHC 6    10 - 56  
3. De Treffers (M) 2  10 - 51  
4. Xerxes 4   10 - 48  
5. Papendrecht 4  10 - 46 degradeert naar 4e klasse  
6. TOG 2    10 - 37 degradeert naar 4e klasse  

 
Persoonlijke resultaten:  
 
Arno Ynzonides   3 - 3 100% (ELO: 1144)  
Onno Blok    3 - 3 100% (ELO: 1282)  
Barry van Dijk    27 - 23 85% (ELO: 1284)  
Dick Struik    28 - 18 64% (ELO: 1162)  
Joyce Ynzonides-Janissen  27 - 9 33% (ELO: 1130)  
 

 
Wedstrijdverslagen: 
 
10 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft de eerste wedstrijd van de najaarscompetitie tegen TOG 2 uit 
Maassluis met 6-4 gewonnen (3e klasse A reguliere competitie). Het was een zwaar 
bevochten overwinning.  
De kopmannen van beide verenigingen (Barry van Dijk en Yoeri Toma) openden de avond. In 
vijf games wist Yoeri met 12-10 de overwinning naar zich toe te halen en kwam TOG 2 toch 
wel verrassend op voorsprong. Een uitstekende overwinning van nestor Dick Struik op Joyce 



van der Velde bracht de partijen op gelijke hoogte: 11-5, 11-7, 11-7. Joyce YnzonidesJanissen 
zorgde dat HE 1 op voorsprong kwam. Zij versloeg Aad van Lienden met 11-9 in de vijfde 
game. Maar door een nederlaag van het stroef spelende dubbel Barry/Joyce (tegen 
Aad/Joyce) gingen beide teams met 2-2 de pauze in.  
Door een kansloze nederlaag van Dick Struik tegen Yoeri Toma (5-11, 3-11, 8-11) kwamen de 
spelers uit Maassluis op een 2-3 voorsprong. Daarna keerde het tij. Barry van Dijk liet Aad 
van Lienden kansloos achter (11-8, 11-5, 11-6) en Dick maakte gehakt van Joyce van der 
Velde (11-3, 11-3, 11-5). Nadat Joyce Ynzonides-Janissen Aad zijn derde nederlaag van de 
avond toebracht (11-7, 11-9, 7-11, 10-12, 11-7) kwam HE 1 op een 5-3 voorsprong.  
Yoeri Toma werd daarna de Man Of The Match door ook zijn derde enkelspel te winnen. 
Maar dat ging allesbehalve makkelijk. Joyce Ynzonides -ook materiaalspeler- maakt het Yoeri 
best lastig. Maar uiteindelijk was Yoeri's vastheid doorslaggevend (6-11, 8-11, 10-12).  
In de laatste wedstrijd van de avond wist Barry van Dijk de Hellevoetse winst binnen te halen 
door ook Joyce van der Velde haar derde nederlaag van de avond toe te brengen: 11-7, 11-3, 
7-11, 11-7. 
 
20 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse A van de reguliere competitie een marathonpartij in 
Rotterdam tegen Xerxes 4 met 6-4 in haar voordeel beslist. Tegen 00.20 uur werd de laatste 
tafeltennisbal geslagen. Hellevoets Effect 1 kwam met Joyce Ynzonides-Janissen, Dick Struik 
en Arno Ynzonides achter de tafel. De helft van de wedstrijden werd pas na vijf games 
beslist. Vier wedstrijden na vier en slechts één wedstrijd na drie games. Dat is meteen de 
reden waarom de wedstrijd zo lang duurde.  
 
We kunnen dus stellen dat de teams aan elkaar gewaagd waren. De in goede vorm 
verkerende Arno Ynzonides (hij speelde ook jl maandag in het duoteam al een goede 
wedstrijd) wees HE 1 de weg. Arno versloeg Donald Hoogendijk met 3-1 (15-13, 8- 11, 11-3, 
11-6). 
Joyce Ynzonides-Janissen en Dick Struik speelden daarna een gelijk opgaande wedstrijd 
tegen hun respectievelijke tegenstanders Peter Holleman (6-11, 11-9, 10-12, 8-11) en Walter 
Akkermans (12-10, 5-11, 11-6, 9-11, 9-11), maar moesten hun tegenstander feliciteren. Het 
dubbel Joyce/Dick trok vervolgens beide partijen weer op gelijke hoogte na een close call: 
11-13, 11-9, 12-10, 11-9.  
 
Arno Ynzonides bracht HE 1 opnieuw op voorsprong. Hij liet Peter Holleman de eerste game 
nog pakken, maar trok daarna de wedstrijd naar zich toe (3-11, 11-7, 13-11, 11-9). Dick Struik 
vergrootte de voorsprong door een mooie 3-0 overwinning op Donald Hoogendijk: 11-5, 11- 
7, 11-6. Joyce Ynzonides-Janissen speelde een goede wedstrijd tegen Walter Akkermans, 
maar kon het net niet afmaken: 9-11, 11-7, 9-11, 11-9, 7-11. Dat lukte Dick Struik wel. Hij 
knokte zich naar een mooie vijf gamesoverwinning op Peter Holleman: 11-8, 7-11, 11-7, 8-
11, 11-8.  
Arno Ynzonides kroonde zich in de negende wedstrijd van de avond tot Man Of The Match 
door een knappe overwinning te boeken op Walter Akkermans. Met 11-7 in de vijfde game 
was zijn derde enkelspeloverwinning van deze avond én de tweede competitieoverwinning 
voor HE 1 een feit. De gamestanden: 11-5, 11-7, 8-11, 11-13, 11-7. Joyce Ynzonides-Janissen 
wilde daar natuurlijk een mooi slotakkoord aan toevoegen, maar na vijf vermoeiende games 



dolf ze het onderspit tegen Donald Hoogendijk: 2-11, 4-11, 11-9, 11-8 en 6-11. Daarmee 
kwam de 6-4 eindstand in Hellevoets voordeel op het scorebord. Na een lange, vermoeiende 
avond in Rotterdam. 
 
24 september 2018: 
 
Voor de derde keer op rij heeft Hellevoets Effect 1 in de 3e klasse A van de reguliere 
competitie een 6-4 overwinning behaald. Na TOG 2 en Xerxes 4, ging gisterenavond 
Papendrecht 4 met klein verschil ten onder. Man van de wedstrijd was Barry van Dijk. Hij 
bleef in het enkelspel zonder nederlaag.  
 
Makkelijk ging het allemaal niet, maar dat mocht na afloop de pret niet drukken.  
Dick Struik knokte zich als vanouds door de avond. Speelde degelijk, leek ook ongeslagen te 
blijven, maar verloor helaas zijn laatste enkelwedstrijd tegen de jeugdige Colin Lodder.  
Joyce Ynzonides-Janissen kon, na twee nipt verloren wedstrijden tegen Rian van den Tempel 
en Piet den Dikken, met haar materiaal de bij de senioren nog onervaren Colin Lodder aan 
de zegekar binden.  
Blijft over het dubbelspel. Dick en Barry waren daarin kansloos tegen Piet en Dick. Met 1-3 
ging de zege mee naar Papendrecht.  
Barry 3, Dick 2 en Joyce 1 brengt het totaal op 6. Genoeg voor de derde winst op rij. Hopelijk 
kan het team dit vasthouden. Dan zullen er wel goede invallers gevonden moeten worden 
voor de momenten waarop de basisspelers niet kunnen spelen. We gaan het zien! 
 
2 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 (3e klasse A reguliere competitie) heeft gisterenavond in Delft koploper 
DHC 6 (na opnieuw een langdurige, slopende, spannende wedstrijd) met 6-4 verslagen. 
Hierdoor hebben Dick Struik, Barry van Dijk en Joyce Ynzonides-Janissen DHC achterhaald en 
staan beide teams met 24 punten uit vier wedstrijden fier bovenaan.  
 
Het was allesbehalve een zekerheidje. DHC trad met een sterk team aan en nam HE 1 vanaf 
het begin serieus.  
Barry van Dijk opende tegen de Delftse kopman Martijn van Laar. De eerste game kon Barry 
Martijn bijhouden (9-11), maar daarna was de Delftenaar toch te sterk: 5- 11, 4-11. Aan Dick 
Struik de taak wat terug te doen. En... dat deed hij !!! Dick kwam goed uit de startblokken 
(11-6), moest de volgende twee games toch aan Tjalling Fransen geven (10-12, 8-11) om de 
vierde game daarna weer over de streep te trekken: 11-9. In de beslissende game ging het 
opnieuw gelijk op. Uiteindelijk ging de overwinning bij Dick in de tas: 11-9.  
Joyce Ynzonides-Janissen mocht vervolgens Rik van Swieten proberen te verschalken. Dat 
viel niet mee. In de eerste game bleef Joyce dicht bij (11-13), maar in de tweede game 
speelde Rik vlot naar 11-6. De derde game ging naar Joyce (11-6), maar uiteindelijk ging de 
overwinning toch verdiend naar Rik: 11-3. Door een zwaar bevochten dubbeloverwinning 
(Barry/Joyce) kwam Hellevoets Effect 1 weer op gelijke hoogte: 11-5, 7-11, 9-11, 11-9, 12-10.  
 
De voorsprong werd een feit doordat Barry Tjalling kansloos liet (12-14, 11-4, 11-8, 11-2). 
Joyce maakte het daarna met haar materiaal en spel kopman Martijn erg lastig. Pas met 12-



10 in de vijfde game trok Martijn de wedstrijd naar zich toe en bracht beide partijen weer op 
gelijke hoogte.  
Dick en Rik waren vervolgens aan elkaar gewaagd. De hele wedstrijd ging het gelijk op. Op 
wilskracht trok Dick de wedstrijd met 14-12 in de beslissende game naar zich toe: (11-9, 11-
9, 8- 11, 15-17, 14-12).  
Joyce en Tjalling speelden de 5e vijfgamer van de avond. Om en om ging de winst naar een 
speler. Tjalling won de eerste en laatste game: 11-9, 10-12, 14-12, 4-11 en 11-7. DHC 6 op 
een 4- 3 voorsprong.  
 
Hellevoets Effect 1 heeft deze najaarscompetitie patent op 6-4 overwinningen. Het zou dus 
een logische zaak zijn als de laatste twee partijen naar HE 1 zouden gaan. Maar dat dit ook 
bewaarheid werd, is natuurlijk een droomscenario. Eerst won Barry met 3-1 van Rik (5-11, 
11-5, 11-6, 11-9). En in de slotpartij rond middernacht maakte Dick het helemaal waar tegen 
Martijn (11-9, 11-6, 14-16, 11- 8).  
WAT EEN AVOND !!! De 1e plaats is in handen genomen. Alleen bij een monsterscore 
kunnen De Treffers M 2, Papendrecht 4 of Xerxes 4 de koplopers DHC 6 en HE 1 nog 
achterhalen. Omdat Papendrecht en Xerxes vrijdag tegen elkaar spelen, lijkt die mogelijkheid 
alleen voor De Treffers 2 (tegen TOG 2) weggelegd. Nog maar even een paar dagen 
nagenieten Dick, Barry en Joyce! 
 
8 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 is voor het eerst deze competitie niet tot winst gekomen in de 3e klasse A 
van de reguliere competitie. Na drie keer 6-4 winst werd het dit keer tegen De Treffers 
Melissant 2 5-5. Mede veroorzaakt door het feit dat Dick niet fit was en zelfs zijn laatste 
wedstrijd tegen Richard Knöps bij een 1-1 gamestand op moest geven.  
 
De winst kwam aan Hellevoetse kant op conto van Barry van Dijk (3x), Joyce Ynzonides 
Janissen (2x) en het dubbel Barry/Joyce. De Melissantpunten kwamen van Anton Keizer (2x) 
en Robert Krapels (1x). En natuurlijk kreeg Richard de wedstrijd van Dick in de schoot 
geworpen (1x). Erg jammer natuurlijk, maar gezondheid gaat boven alles. Een verstandige 
beslissing, Dick! Gelukkig staat deze week DHC 6-Papendrecht 4 op het programma 
waardoor het toch nog spannend blijft in de 3e klasse A met (nu nog) de trotse leider HE 1. 
Maar de teams zijn aan elkaar gewaagd. Het kan nog alle kanten op! 
 
19 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond in Maassluis de maximale score behaald tegen TOG 
2. Met Onno Blok voor Joyce Ynzonides Janissen (vakantie) trokken Barry van Dijk en Dick 
Struik stevig van leer. Was Yoeri Toma in de thuiswedstrijd nog een plaag voor ons team, nu 
schitterde Yoeri door afwezigheid en werd hij vervangen door invaller Elize Oosterberg 
(team 3). Dick en Barry hadden bij één wedstrijd vijf games nodig (tegen Aad van Lienden, 
resp. Joyce van der Velde). De overige wedstrijden gingen eenvoudig naar Hellevoetse kant.  
 
Door dit mooie resultaat staat team 1 weer bovenaan de ranglijst van de 3e klasse A. Op 
twee punten gevolgd door DHC 6. En nu vasthouden....  
 



Barry van Dijk: 3 - Dick Struik: 3 - Onno Blok: 3 - Dubbel Barry/Onno: 1  
Joyce van der Velde: 0 - Aad van Lienden: 0 - Elize Oosterberg: 0 - Dubbel Joyce/Elize: 0.  
TOG 2-Hellevoets Effect 1: 0-10. 
 
29 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond een mooie, verdiende overwinning behaald op het 
Rotterdamse Xerxes 4. Voor de vijfde keer deze najaarscompetitie kwam de 6-4 eindstand 
op het scorebord. En opnieuw was het een zwaar bevochten overwinning.  
 
We kunnen wel stellen dat Dick Struik dit keer de Man Of The Match was. Dick speelde zeer 
gedreven. En goed! Hij won bijna drie enkelwedstrijden. Bijna, want tegen Suenz Hoffman 
moest Dick na vijf enerverende games toch de eveneens goed spelende Suenz feliciteren. 
Dick won van Walter Akkermans en Donald Hoogendijk. Samen met Barry ook nog het 
belangrijke dubbelspel.  
 
Barry speelde deze avond erg wisselvallig. Had, na een dag werken op het dak, moeite met 
de concentratie en verspeelde daardoor onnodig punten. Hij bleef hierdoor onder zijn 
niveau, maar wist desalniettemin twee wedstrijden mee te pakken (Walter en Donald).  
Joyce zorgde na haar Zwitserse hoogtestage voor het zesde punt. Zij versloeg Donald met 3-
1. De hoogtestage moet volgende week zijn vruchten af gaan werpen. Drie winstpartijen 
voor Joyce tegen Papendrecht 4??? 
 
9 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft de uitwedstrijd voor de 3e klasse A van de reguliere competitie 
gewonnen. Met hoeveel? Natuurlijk met 6-4 !!! Tegenstander? Papendrecht 4. Voor de 
zesde keer werd het 6-4. En dat in 8 wedstrijden. De twee andere wedstrijden eindigden in 
5-5 en 10-0.  
 
Door overwinningen van Barry van Dijk (2x), Joyce Ynzonides-Janissen (2x) en het dubbel 
Barry/Joyce, liep HE uit naar een 5-1 voorsprong. Was Dick ook aanwezig? Jazeker hoor, 
maar hij verloor die ene wedstrijd van de Papendrechtkopman Piet den Dikken. Wist Dick, 
toch de man in vorm, dan niets te winnen? Nee, dit keer niet, maar gelukkig hebben de 
hoogtestage en het Tavenutoernooi Joyce voldoende spirit gegeven om deze avond zowel 
van Rian van den Tempel als Colin Lodder te winnen. Barry toonde zich de ware kopman 
door deze avond zonder nederlaag te blijven. Barry speelde soeverein en kwam eigenlijk 
geen enkele wedstrijd in gevaar. 
 
12 november 2018: 
 
De "ZesVierKids" hebben sinds gisteren een tweede bijnaam: de "ComeBackKids"!  
Hellevoets Effect 1 had een wel erg koude start in de thuiswedstrijd tegen 
kampioensconcurrent DHC 6. Barry van Dijk verloor van Rik van Swieten (1-3), Dick Struik 
van Koen Jansen (2-3) en Joyce Ynzonides-Janissen van Tjalling Fransen (2-3). Een 0-3 
achterstand op het scorebord. En toen....... begon de comeback!  



HE 1 bewees ook gisteren dat de kracht van dit team de teamprestatie is. Deze avond was 
Barry allesbehalve in goede doen, maar hij werd door zijn teamgenoten mee op sleeptouw 
genomen. Joyce is net als Dick nog steeds niet blessurevrij, maar beiden zetten door om dat 
kampioenschap toch binnen te halen. En die samenwerking leidde er toe dat het team de 
volgende vijf wedstrijden naar zich toe trok en een 5-3 voorsprong nam. De overwinningen 
kwamen van het dubbel Barry/Joyce (3-1), Dick (3-0 tegen Rik en 3-1 tegen Tjalling), Barry (3- 
1 tegen Tjalling) en Joyce (3-2 tegen Koen). In de twee slotpartijen verloor Joyce met 1-3 van 
Rik en won Barry (weer iets beter op dreef) van Koen (3-0). Met als eindresultaat? De 
ZesVier (6-4). Voor de zevende keer in negen wedstrijden. Hoe verzinnen ze het!  
 
Rest volgende week donderdag nog de uitwedstrijd tegen De Treffers M 2. Met een 
voorsprong van 8 punten en een beter resultaat in de twee onderlinge wedstrijden tegen 
DHC 6, volstaat een 2-8 nederlaag om kampioen te worden. Maar dat zal toch zeker niet? 
Het kan toch niet anders dan dat Barry, Joyce en Dick na afloop een 6-4 overwinning op het 
formulier hebben staan? En dan in het gezellige dorpshuis een kampioensdrankje met de 
tegenstanders drinken? 
 
22 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 is vanavond zoals verwacht kampioen geworden in de 3e klasse A van de 
reguliere competitie. Waar een 2-8 nederlaag al goed was geweest voor het kampioenschap, 
speelden Barry van Dijk, Dick Struik en Joyce Ynzonides met 5-5 gelijk bij De Treffers M 2 in 
Melissant. Barry won drie enkelwedstrijden (Man Of The Match), Dick twee (verloor alleen 
van Richard Knöps met 6-11 in de vijfde game van de slotpartij) terwijl Joyce alle drie haar 
tegenstanders (Jan Frohil, Anton Keizer en Richard Knöps) moest feliciteren. Het dubbelspel 
ging naar De Treffers M2. Hellevoets Effect bleef deze najaarscompetitie zonder nederlaag 
en is de terechte kampioen. In de breedte was het team erg sterk. Het won 1x met 10-0 
(TOG 2 uit), speelde 2x gelijk (beide keren tegen De Treffers M 2) en won 7x met 6-4. Barry 
won 85% van zijn enkelwedstrijden, Dick 64% en Joyce 33%. Onno Blok en Arno Ynzonides 
vielen elk eenmaal in en bleven in die wedstrijd zonder nederlaag (3x winst). 
 
 
5e klasse F  
 

1. Papendrecht 9  10 - 61 promotie 4e klasse  
2. Hellevoets Effect 2  10 - 60  
3. De Repelaer 3  10 - 57  
4. Merwestad 2   10 - 51  
5. Tavenu 4   10 - 43  
6. Atlantic 1   10 - 18* degradeert naar 6e klasse  

 
Persoonlijke resultaten:  
 
Freek Sprokholt   21 - 17 81% (ELO: 931)  
Joost Voogt    18 - 12 67% (ELO: 861)  
Gerard de Man   24 - 12 50% (ELO: 871)  
Bert Brinkman   06 - 03 50% (ELO: 804)  



Rik Kooiman    15 - 7 47% (ELO: 833)  
Henk Brongers   03 - 01 33% (ELO: 778)  
Invaller:  
Dimitri Dongor   03 - 02 67% (ELO: 815)  
 

 

 
Wedstrijdverslagen: 
 
18 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de eerste wedstrijd van de najaarscompetitie voor 
de 5e klasse F van de reguliere competitie, uit tegen Merwestad 2 met 4-6 verloren. Gerard 
de Man, Freek Sprokholt en Henk Brongers kwamen voor de Hellevoeters in actie. Gerard de 
Man opende de avond tegen Hans van de Laars. Na twee games verlies (4-11, 4-11) wist 
Gerard de derde game nog naar zich toe te trekken (11-3), maar in de vierde game sleepte 
Hans de overwinning toch binnen: 11-9. Merwestad op voorsprong.  
 
Freek Sprokholt trok beide partijen weer op gelijke hoogte. Lenny Klarenaar werd met 3-1 
aan de zegekar gebonden: 7-11, 11-7, 12-10 en 11-6. Het was al weer een tijd geleden dat 
Henk Brongers nog een keer bij de reguliere competitie in actie kwam. Gisteren was het zo 
ver. In de wedstrijd tegen Theun Evers bood Henk goed tegenstand, maar moest Theun toch 
feliciteren: 5-11, 6-11, 8-11. Henks motor was warm gedraaid! Het dubbel Gerard/Freek 
maakte er tegen Hans/Lenny een mooie, spannende partij van. Om en om werden de games 
binnen gesleept. In de beslissende vijfde game trok het Merwestadduo de wedstrijd toch 
naar zich toe: 7-11. Omdat Gerard de Man ook van Lenny Klarenaar verloor, kwamen de 
Dordrechtenaren op een 4-1 voorsprong (11-8, 11-6, 11-4).  
 
Ik schreef het al. Henks motor was warm gedraaid. En inderdaad: Henk versloeg Hans van de 
Laars met 3-0 (11-7,11-9 11-8)! Freek Sprokholt won daarna van Theun Evers en bracht de 
stand terug tot 3-4. Nog wel in Dordts voordeel. Met twee overwinningen vocht Merwestad 
zich daarna naar de overwinning. Lenny Klarenaar versloeg Henk Brongers (3-1) en Theun 
Evers liet Gerard de Man voor de derde keer deze avond in het enkelspel in het stof bijten 
(3-1). Freek Sprokholt gaf de stand voor Hellevoets Effect een beter aanzien door ook zijn 
derde enkelspel winnend af te sluiten.  
Man of the match was dus Freek Sprokholt. Hij won drie enkelwedstrijden en samen met 
Gerard het dubbel. Henk speelde een goede wedstrijd. Welldone nestor! Gerard zal wat 
minder geslapen hebben.... 
 



24 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond met 5-5 gelijk gespeeld in de derby tegen De 
Repelaer 3 (reguliere competitie). In het Hellevoetse team speelde debutant Rik Kooiman. 
Leuk weer eens een nieuw gezicht in de teams waar te nemen. En Rik speelde -zoals 
verwacht- niet geheel onverdienstelijk. Hij wist De Repelaer-voorzitter Rinus van Lier met 3-2 
te verslaan (13-11 in de beslissende game). De voorzittersclash Joost Voogt-Rinus van Lier 
werd een overwinning voor Joost. Wist Rinus dan deze avond helemaal niets te winnen? 
Jawel hoor. Rinus was er op gebrand dit keer van Gerard de Man te winnen. En dat 
gebeurde! Al in de openingswedstrijd. Rinus: "Zo makkelijk heb ik het nog nooit tegen 
Gerard gehad". De cijfers? 11-9, 11-6, 11-6 in Rinus' voordeel.  
 
De Repelaer kwam overigens sterk uit de startblokken. Behalve de winst van Rinus op 
Gerard, dolf Rik in zijn eerste HE competitiewedstrijd het onderspit tegen Kees van Oers. 
Gelukkig kon Joost iets terug doen. Ondanks een slechte voorbereiding (Joost had deze 
avond verschillende ballen hoog te houden) wist hij Frank Wagemans met 3-0 te verslaan 
(11-6, 13-11, 11-5). Helaas ging het dubbel weer naar de tegenstanders. Gerard en Joost 
verloren met 8-11 in de vijfde game van Rinus en Kees.  
 
Hellevoets Effect leek in haar ritme te komen. Het trok door overwinningen van Rik (op 
Rinus) en Gerard (3-0 tegen Frank) de stand weer gelijk: 3-3. De Repelaer zette er weer een 
tandje bij en liep door overwinningen van Kees (3-1 tegen Joost) en Frank (3-0 tegen Rik) uit 
naar 3-5. Gelukkig konden Joost en Gerard daarna hun slotwedstrijd tot een goed eind 
brengen. Joost won van Rinus (3-0) en Gerard versloeg Kees (3-1). Een door beide teams 
zwaar bevochten gelijkspel was het resultaat. 
 
1 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Rotterdam een monsteroverwinning geboekt op 
Atlantic 1: 10-0. En dat is lekker voor de ranglijst in de 5e klasse F van de reguliere 
competitie. Tevens goed voor de percentages in de stand van de SIMON Wisselbeker 
(regelmatigheidsklassement).  
 
Atlantic trad met twee spelers aan doordat de derde speler zich op het laatste moment ziek 
afmeldde. Of Elly Lammers en Henny van Leeuwen waren van slag, óf Joost Voogt, Gerard de 
Man en Bert Brinkman speelden zo sterk. We houden het op het laatste. Een mooi resultaat 
dat de vakantie vierende Freek Sprokholt gerust stelde: "Mooi resultaat. Ik kan dus langer op 
vakantie blijven. LOL." schreef hij op de Hellevoet Effect CompetitieApp. Door dit resultaat 
maakt HE 2 veel goed van de achterstand op koploper Merwestad 2 en doet direct weer mee 
voor de eerste plaats. 
 
8 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in een spannende wedstrijd voor de 5e klasse F van 
de reguliere competitie Tavenu 4 met 6-4 verslagen. Joost Voogt kon wegens ziekte niet 
achter de wedstrijdtafel verschijnen, maar werd uitstekend vervangen door Dimitri Dongor. 



Dimitri versloeg Klaas de Vries (3-1) en Hans Vreeman (3-2), maar kon Silvan Naaktgeboren 
niet verschalken (0-3).  
HE-Debutant Rik Kooiman wist Hans (3-0) en Klaas (3-2) eveneens te verslaan. Ook hij moest 
zijn meerdere erkennen in Silvan (1-3). Het was de tweede wedstrijd voor Rik in de vijfde 
klasse. En hij maakt de stoute verwachtingen helemaal waar!  
En wat deed routinier Gerard de Man? Gerard begon met een eenvoudige overwinning op 
Hans (3-0). Ook maakte Gerard het Silvan erg lastig. Na verlies in de eerste game (7-11) won 
Gerard beide volgende games (11-7, 11-5) om vervolgens de vierde game weer aan Silvan te 
laten (10-12). In de beslissende game wist Silvan een gaatje te slaan in Gerards verdediging 
en gaf die voorsprong niet meer uit handen: 6-11. In zijn derde enkelwedstrijd versloeg 
Gerard Klaas na vier enerverende games (3-1).  
Omdat eerder op de avond het dubbel mee naar Numansdorp ging, betekende de 
overwinning op Klaas meteen ook de winst voor HE 2 in deze wedstrijd. 
 
18 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen Papendrecht 9 met 5-5 gelijk 
gespeeld. Man van de wedstrijd was Freek Sprokholt. Terug van vakantie, stond Freek er 
direct weer. Hij won zijn drie enkelspelen. Alleen in de laatste wedstrijd tegen Jan Tillemans 
had Freek het lastig en won pas met 11-6 in de vijfde game. Het dubbel ging ook mee naar 
Hellevoetsluis. Gerard de Man zorgde met zijn overwinning op Raymond van der Linden voor 
het vijfde punt.  
Bert Brinkman was deze avond de stand-inn van Joost Voogt en speelde drie goede 
wedstrijden, waarin hij het zijn tegenstanders erg lastig maakte. Bert verloor twee keer na 
vijf games (7-11, resp. 8-11) en de derde enkelwedstrijd met 9-11, 9-11 en 5-11. Een prima 
prestatie dus.  
Aanstaande maandag volgt al de return. Het is de inhaalwedstrijd uit week 1. Benieuwd of 
de Papendrechters dan aan de zegekar gebonden kunnen worden. 
 
22 oktober 2018: 
 
Spannender kunnen we het niet voor jullie maken. Dat moeten de teams van Hellevoets 
Effect 2 en Papendrecht 9 in de 5e klasse F gedacht hebben. Nadat het donderdagavond in 
Papendrecht na een spannende, gelijkopgaande wedstrijd een gelijk spel werd (5-5), ging het 
gisterenavond in Hellevoetsluis opnieuw gelijk op. Met dien verschil dat de Papendrechters 
er nu met de 7-3 winst er van door gingen.  
 
In vergelijking met donderdag speelde Rik Kooiman in plaats van Bert Brinkman aan 
Hellevoetse kant. Het Papendrechtse team kwam in dezelfde opstelling achter de tafel. 
Gerard de Man en Jan Tillemans openden net als in Papendrecht de avond. De toon werd 
direct gezet. Het zou opnieuw een lange avond worden. Jan won wederom van Gerard en 
had er vijf games voor nodig. Met 11-4 in de vijfde werd Gerard verslagen.  
Vier games had Eef Schouten nodig om Hellevoets Effect op een 0-2 achterstand te zetten. 
Eef versloeg Rik Kooiman met 6-11, 11-6, 12-10, 11-6.  
Gelukkig steekt Freek Sprokholt in goede vorm. Hij bracht door een overwinning op 
Raymond van der Linden Hellevoets Effect terug in de wedstrijd: 11-5, 6-11, 11-5, 5- 11, 11-



6. Het dubbel Gerard/Freek wist de teams weer op gelijke hoogte te brengen: 11-7, 11-4, 11-
9 (een vluggertje!). Tussenstand: 2-2.  
 
Papendrecht liep door overwinningen van Jan Tillemans (3-1 op Rik Kooiman) en Raymond 
van der Linden (3-0 op Gerard de Man) uit naar een 4- 2 voorsprong. De beslissing leek te 
vallen doordat Eef Schouten vervolgens ook nog Freek Sprokholt in vijf "close games" 
versloeg: 6-11, 11-8, 15-17, 12-10, 11-8. En dat werd nóg erger omdat Rik Kooiman met 
miniem verschil verloor van Raymond van der Linden: 5-11, 9-11, 10-12. De Papendrechtse 
overwinning was een feit.  
 
In de twee slotpartijen wist Freek Sprokholt nog van Jan Tillemans te winnen, maar verloor 
Gerard de Man ook zijn derde wedstrijd van de avond; nu van Eef Schouten: 11-7, 9-11, 7-11 
en 7-11. Een pijnlijke 3-7 nederlaag die Hellevoets Effect de koppositie kost. Maar er is 
natuurlijk nog niets verloren. Vier teams zijn aan elkaar gewaagd in deze klasse. Nog vier 
ronden te gaan en daarin ontmoet HE 2 ook nog de twee zwakkere teams uit de poule. Het 
kampioenschap is nog niet verspeeld. Dus: zet hem op! 
 
29 oktober 2018: 
 
De wedstrijd tussen de nummer 3 (Hellevoets Effect 2) en 2 (Merwestad 2) van de 5e klasse 
F in de reguliere competitie, is gewonnen door nummer 3. Hellevoets Effect boekte een 
belangrijke 7-3 overwinning op deze concurrent voor het kampioenschap. Een belangrijk 
aandeel in de overwinning had Freek Sprokholt. Freek won, met tact en geduld, zijn drie 
enkelwedstrijden en wist samen met Joost Voogt ook Theun Evers en Lenny Klarenbeek in 
het dubbelspel te verslaan. De overige overwinningen kwamen van Joost Voogt (2) en Rik 
Kooiman (1) in het enkelspel.  
Hellevoets Effect: Freek Sprokholt 3, Joost Voogt 2, Rik Kooiman 1  
Merwestad: Lenny Klarenaar 2, Theun Evers 1, Harrie Tempelaar 0. 
 
6 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de aanval op de koppositie in de 5e klasse F 
afgeslagen. De Repelaer 3 wilde onze mannen vloeren, maar daar kwam niets van terecht. 
Freek Sprokholt, Gerard de Man en Joost Voogt versloegen de Spijkenissenaren met 6-4.  
 
Hellevoets Effect opende met de man in vorm, Freek Sprokholt. Hij moest aantreden tegen 
Kees van Oers. Freek moest echter verrassend de winst aan de tegenstander laten: 13-15, 6-
11, 8-11.  
Gerard de Man bracht vervolgens de partijen weer op gelijke hoogte door een degelijke 3-1 
winst op Rinus van Lier.  
Omdat Joost Voogt daarna Frank Wagemans versloeg (3-1) kwam Hellevoets Effect zelfs op 
voorsprong. Die voorsprong werd weer verspeeld. Het dubbel ging na een felle strijd (2-3) 
naar De Repelaer.  
 
Na de pauze ging het om-en-om. Winst voor HE, winst voor De Repelaer. In de laatste 
wedstrijd, bij een 5-4 stand in Hellevoets voordeel, was het de beurt aan De Repelaer om de 
eindstand op 5-5 te bepalen. Maar, daar dacht Gerard de Man duidelijk anders over. Gerard 



sloot zijn mindere periode van de laatste weken af met een mooie, derde overwinning van 
deze avond. Gerard liet Kees van Oers en zijn teamgenoten in mineur achter en won met 
ouderwets spel (dwz veel "sorry"ballen) van Kees. De eindstand kwam dus op 6-4 in HE 
voordeel. De persoonlijke resultaten: Gerard de Man 3x , Freek Sprokholt 2x, Kees van Oers 
2x, Rinus van Lier 1x, Joost Voogt 1x, Frank Wagemans 0x.  
 
Door dit resultaat heeft Hellevoets Effect de leiding genomen in de 5e klasse F van de 
reguliere competitie. Met 2 punten voorsprong op Merwestad 2 (dat gisteren met 7-3 van 
Tavenu 4 won) en 5 punten op Papendrecht 9 (dat nog een wedstrijdtegen het zwakke 
Atlantic 1 tegoed heeft). Het blijft dus spannend met nog twee competitieronden te gaan! 
 
12 november 2018: 
 
Zoals verwacht heeft Hellevoets Effect 2 een grote overwinning geboekt tegen degradant 
Atlantic 1. Maar wel leuk en enigszins verrassend was het dat debutant Rik Kooiman de Man 
Of The Match werd. Rik won zowel van Henny van Leeuwen als van Elly Lammers en Jack 
Jonathans. Een puike prestatie, Rick! Joost Voogt en Freek Sprokholt verloren alleen van Jack 
Jonathans. Het dubbel ging ook naar HE.  
Door deze overwinning is HE 2 op 1 winstpunt van leider Papendrecht 9 gekomen. De 
Papendrechters wonnen gisterenavond de uitwedstrijd tegen Tavenu 4 met 7-3. In de laatste 
competitieronde wordt dus alles pas beslist. Hellevoets Effect speelt een uitwedstrijd tegen 
Tavenu 4, Papendrecht 4 ontvangt het sterke Merwestad 2. We zijn benieuwd waar dit voor 
HE 2 eindigt: in de vierde of vijfde klasse? Dat is zeker. 
 
19 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond er alles aan gedaan om de druk bij Papendrecht 9 op 
te voeren. Met 54 winstpartijen begon HE aan de laatste confrontatie van deze 
najaarscompetitie tegen Tavenu 4. Met 1 winstpartij achterstand op de Papendrechters die 
donderdag nog in actie komen tegen het verraderlijke Merwestad 2. Wie van de twee wordt 
kampioen???  
Na gisterenavond lijkt het pleit al beslecht. Hellevoets Effect trad aan met Joost Voogt, 
Gerard de Man en Freek Sprokholt en wist de Numansdorpers met 6-4 te verslaan. De 
overwinningen kwamen van het bat van Joost (2), Freek (2), Gerard (1) en het dubbel (1). 
Omdat de onderlinge confrontaties in het voordeel van de Papendrechters uitvallen (5-5, 7-
3) hebben ze in hun thuiswedstrijd tegen Merwestad genoeg aan een 5-5 gelijkspel. En dat 
behoort zeker tot de mogelijkheden. Tavenu 4 deed haar sportieve plicht. We gaan er van uit 
dat Merwestad 2 dat ook doet. Nog even in spanning wachten op de uitslag van die 
wedstrijd (donderdag). Maar zoals Gerard de Man gisterenavond meldde: "De 6-4 winst is 
waarschijnlijk niet genoeg. Het was een mooie wedstrijd. Freek en Joost winnen het dubbel 
na met 0-2 in games achter te hebben gestaan. Joost verrast met een 3-0 winst tegen Silvan 
Naaktgeboren en een 3-2 winst op Edwin van der Zijde na een 0-2 gameachterstand en 2-8 
in de 3e game. We mogen tevreden zijn met deze uitslag."  
Persoonlijke resultaten Tavenu 4: Silvan Naaktgeboren 2, Klaas de Vries 2 en Edwin van der 
Zijde 0.  
 



Update 23-11-2018: Papendrecht 9 heeft met 6-4 gewonnen van Merwestad 2 en is 
daardoor met 1 winstpunt meer boven Hellevoets Effect geëindigd. Hellevoets Effect 2 kon 
alleen kampioen worden bij een nederlaag van Papendrecht 9. Jammer, maar helaas. Dan 
maar een nieuwe poging in de voorjaarscompetitie 2019, heren!!! 
 
 

Duocompetitie 
 
3e klasse J  
 

1. Drivers 1   10 - 30 promoveert naar 2e klasse  
2. Hellevoets Effect 1  10 - 29  
3. Dordrecht 5   10 - 27  
4. Sorry 2   10 - 23  
5. De Sprint 2   10 - 22 degradeert naar 4e klasse  
6. Korendijk 1   10 - 19 degradeert naar 4e klasse  

 
Persoonlijke resultaten:  
 
Onno Blok    16 - 13 81% (ELO: 1282)  
Joyce Ynzonides-Janissen  04 - 02 50% (ELO: 1130)  
Arno Ynzonides   20 - 08 40% (ELO: 1148)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wedstrijdverslagen: 
 
11 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 is de najaarscompetitie in de 3e klasse J van de duo-competitie goed van 
start gegaan. In Oud-Beijerland werd Sorry 2 met 3-2 verslagen.  
Onno Blok opende de avond tegen André Ronner. Hij won met 3-0 (11- 8, 11-8 en 11-9). 
Arno Ynzonides volgde het goede voorbeeld van zijn teamgenoot. Arno trok de wedstrijd 
tegen Marcel van Barneveld met 3-1 naar zich toe: 11-7, 13-11, 9-11 en 11-6). Het werd 
ondanks het gemis aan vastheid nóg beter voor de “Hellevoeters”. Eenvoudige winst in het 
dubbelspel bracht HE 1 op een 3-0 voorsprong en de overwinning was binnen: 11-3, 11-9, 
11-6.  
Na de pauze verslikte Arno zich in André Ronner. Met een 1-3 nederlaag tot gevolg: 5-11, 11- 
9, 5-11, 9-11. Vervolgens bleek ook Onno het beste van zijn spel gehad te hebben. Met een 
1-3 nederlaag tegen Marcel van Barneveld tot gevolg: 6-11, 11-7, 10-12, 4-11. Er zal nog 
wedstrijdritme opgedaan moeten worden, om als titelkandidaat meer zekerheid in te 



bouwen. Maar geen enkele reden om te zeuren. De winst in de eerste wedstrijd van een 
competitie, is altijd een opsteker. Het is met dit team weleens minder van start gegaan. 
Gefeliciteerd, mannen! 
 
17 september 2018: 
 
Duoteam 1 heeft gisterenavond opnieuw een 3-2 overwinning geboekt in de 3e klasse J van 
de duo competitie. Dordrecht 5 had met Niels van Wijngaarden een sterke speler in huis. 
Vooraf was al duidelijk dat alles aan Hellevoetse kant mee moest zitten om tegen hem een 
overwinning te boeken. Omdat Jasper van Heeren van minder niveau was, konden Onno en 
Arno tegen hem een eventuele nederlaag tegen Niels herstellen.  
 
Niels wist in de openingspartij Onno Blok te verslaan: 3-11, 8-11, 12-10, 9-11. Makkelijk ging 
dat niet, maar de overwinning telt! Arno versloeg vervolgens Jasper in de tweede wedstrijd 
van de avond: 11-6, 9-11, 11-4, 11- 6. Bij het dubbel was al duidelijk dat deze wedstrijd winst 
of verlies zou kunnen gaan betekenen. Er stond veel spanning op die wedstrijd. Daarom 
werd Gerard de Man ingevlogen om als scheidsrechter de partij in goede banen te leiden. 
Onno en Arno openden het dubbel goed. Ze wonnen de eerste game met goed spel: 11-9. 
Ook de tweede game ging naar de HE-mannen (11-7) en de overwinning leek nabij. De 
Dordrechtenaren knokten echter goed terug (7-11, 10-12) waardoor er een beslissende, 
vijfde game aan te pas moest komen. Goed overleg tussen beide Hellevoetse spelers leverde 
de juiste tactiek op en een ogenschijnlijk eenvoudige overwinning: 11-5. Met een 2-1 
voorsprong ging HE 1 de pauze in.  
 
Na de pauze won Onno Blok eenvoudig van Jasper van Heeren: 11-5, 11-8, 11-1. De slotpartij 
tussen Arno en Niels werd een mooi gevecht dat uiteindelijk met klein verschil door Arno 
verloren werd: 6-11, 6-11, 11-3, 11-6, 8-11. Een prima start dus van de najaarscompetitie. 
Twee overwinningen reeds in de tas. Op naar de volgende wedstrijd !!! 
 
24 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond haar koppositie in de 3e klasse J van de 
duocompetitie verstevigd. De Sprint 2 werd met 4-1 verslagen. Alleen het dubbelspel ging als 
overwinning mee naar Brielle. Arno en Onno verloren met 9-11 in de vijfde, beslissende 
game van Maarten van Loon en Bas Visser.  
 
Nauwelijks ingespeeld hebbende, hadden Onno en Arno het hun eerste wedstrijden nog 
betrekkelijk lastig. Onno won met 11-7, 11-8, 11-9 van Maarten, Arno gaf met 9-11, 11-8, 11- 
6 en 11-6 Bas het nakijken. De laatste twee enkelspelen gingen een stuk vlotter. Onno gaf 
Bas geen enkel moment de hoop op winst (11-9, 11-6, 11-3), Arno wist in de slotpartij 
eenvoudig Maarten achter zich te laten (13-11, 11-2, 11-6).  
HE 1 gaat nu na drie wedstrijden fier op kop met minimaal drie winstpunten meer als de 
concurrentie. 
 
1 oktober 2018: 
 



Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond in de 3e klasse J van de duocompetitie de maximale 
score gehaald tegen medekoploper Drivers 1: 5-0. In Hardinxveld Giessendam trad HE 1 aan 
met Arno en Joyce Ynzonides. Drivers 1 liet hun sterkste spelers buiten de opstelling en trad 
aan met Damir Advic en Quinten de Jong.  
 
Arno won in de openingspartij eenvoudig met 3-0 (-7, -7, -6) van Damir. Arno is goed in vorm 
en liet dat deze avond opnieuw zien. Hij liet ook Quinten in de laatste wedstrijd kansloos: 3-0 
(-6, -8, -3). Joyce bleef niet bij Arno achter al kostte het haar iets meer moeite. Vier games 
waren nodig tegen Quinten (11-9, 11-9, 6-11 en 11-9) en vijf games tegen Damir (7-11, 5-11, 
11-8, 12-10 en 11-4!!!). Het dubbel was nóg enerverender. HE kwam steeds op voorsprong, 
gaf dat weer weg en besliste de vijfde game met 14-12 in haar voordeel.  
 
De andere concurrenten spelen vanavond in Oud-Beijerland tegen elkaar: Sorry 2 en De 
Sprint 2. Daarna wordt duidelijk met hoeveel punten voorsprong HE de leiding heeft 
genomen. En bloeit iets moois aan de horizon! 
 
15 oktober 2018: 
 
Koploper Hellevoets Effect 1 is gisterenavond in de 3e klasse J (duocompetitie) hard onderuit 
gegaan tegen Sorry 2. Arno en Joyce Ynzonides kwamen maar niet in hun spel. Alleen Arno 
zorgde tegen Marcel van Barneveld voor een winstpunt (3-0), André Ronner bleek voor 
beide Hellevoetse spelers deze avond te sterk. Het dubbelspel leek aanvankelijk een 
overwinning op te leveren, maar uiteindelijk waren de Oud-Beijerlanders in de vijfde game 
toch veel te sterk (2-11). Nu herpakken en de volgende wedstrijd weer punten scoren. Deze 
misstap kon het team zich nog veroorloven. 
 
2 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft zich gisterenavond in Dordrecht verslikt in Dordrecht 5 (3e klasse 
duocompetitie). Het was nipt, maar toch wel enigszins verrassend: 2-3. Beide teams waren 
aan elkaar gewaagd. Wat dat betreft is de uitslag een goede weergave. Maar als 
kampioenskandidaat hadden we op een beter resultaat gehoopt.  
 
De toon werd direct gezet. Onno Blok sleepte tegen Niels van Wijngaarden een vijf 
gamesoverwinning eruit. Met 11-6 in de vijfde game trok Onno de wedstrijd naar zich toe. 
Arno Ynzonides gebruikte vervolgens tegen Jasper van Heeren ook het maximaal aantal 
games, maar hij verloor met 9-11 in de beslissende. En dat viel tegen. Jasper had tot op 
heden pas twee wedstrijden gewonnen.  
Onno en Arno kwamen in het dubbelspel goed uit de startblokken en namen een 2-0 
gamevoorsprong. Ze konden het niet vasthouden en gingen met 9-11, 6-11, 8-11 alsnog ten 
onder. De pauzestand: 1-2.  
 
Na de pauze verloor Arno met kleine cijfers van Niels: 5-11, 10-12, 9-11. Gelukkig had Onno 
minder moeite met Jasper en bracht hij met een 3-1 overwinning (11-8, 11-6, 8-11, 11-9) de 
eindstand op 2-3. Door dit onverwachte resultaat is de kans op het kampioenschap toch wel 
geslonken. De achterstand op Drivers 1 is nu 4 punten met nog 1 wedstrijd in te halen. 



Volgende week wacht op dinsdagavond de uitwedstrijd tegen De Sprint 5. Een mooie avond 
om iets goed te maken. 
 
6 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft zichzelf gisterenavond opnieuw geen dienst bewezen door in Brielle 
met 2-3 te verliezen van De Sprint 2 (3e klasse J duocompetitie). In kansrijke positie voor het 
kampioenschap, levert HE 1 door drie (kleine) nederlagen veel in en staat nu op de derde 
plaats met 2 punten achterstand op de huidige koploper Drivers 1. Het is vooral de vorm van 
Arno Ynzonides die momenteel zorgen baart. Ook gisteren ging Arno tweemaal ten onder, 
terwijl hij afgelopen zaterdag tijdens het Tavenutoernooi in Numansdorp nog vorm getoond 
had. Het blijft bijzonder. Maar alles is nog in eigen hand. Maandag komt Drivers 1 in De 
Eendraght op bezoek.  
Onno Blok blijft constant presteren. Na een moeizaam begin van de najaarscompetitie 
(trainingsachterstand, gebrek wedstrijdritme) toont hij nu aan dat hij uitstekend terecht zou 
kunnen in de tweede klasse. Onno won zijn beide enkelwedstrijden (3-2 van Mike Landman 
en 3-1 van Pieter Heijndijk). Het belangrijke dubbel ging jammer genoeg ook naar de 
Briellenaren: 10-12, 12-10, 11-8, 6-11, 8-11. De 2-3 eindstand bepaald.  
Niets is zo wisselend als de vorm van Arno. Daarom gaan we niet somberen en kijken we 
optimistisch en met belangstelling uit naar de vermoedelijk voor HE allesbeslissende 
confrontatie van aanstaande maandag tegen koploper en favoriet Drivers 1. De uitwedstrijd 
werd met 5-0 gewonnen. Drivers had toen wel de twee zwakste spelers opgesteld (Damir 
Advic/Quinten de Jong). Ze zullen maandag ongetwijfeld met de sterkste opstelling 
aantreden (Adriaan van Vliet/Martijn Boxman). Kom op mannen. Jullie kunnen het !!! 
Supporters welkom !!! 
 
12 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft zichzelf gisterenavond een goede dienst bewezen door koploper 
Drivers 1 met 3-2 te verslaan. Onno Blok en Arno Ynzonides waren tot op het bot 
gemotiveerd om het team uit Hardinxveld-Giessendam te verslaan. Beiden speelden ook een 
goede wedstrijd met het dubbelspel als tactisch hoogtepunt. Dat het ook voor Drivers 1 een 
serieuze zaak was, bleek wel uit het feit dat de sterke en nog ongeslagen Adriaan van Vliet 
achter de tafel aantrad. Ook de in sterkte tweede man van het viermansteam was mee naar 
Hellevoetsluis gereisd: Martijn Boxman.  
Zowel Onno als Arno hadden het moeilijk tegen Adriaan. Ook al staken beide HE-ers in goede 
vorm, Adriaan was met zijn uitgekookte spel hen telkens te snel af. En soms was Adriaan 
meedogenloos: 11-0 tegen Onno.  
In de wedstrijd tegen Martijn waren Onno en Arno kansrijker. Ze grepen dat met beide 
handen aan. Arno won met 3-0 en Onno met 3-2 van Martijn.  
Na de eerste twee enkelwedstrijden was al duidelijk dat het dubbelspel heel belangrijk ging 
worden. En dat besef hadden Onno en Arno ook. De eerste game ging met 6-11 kansloos 
verloren. Tijd voor goed overleg tussen beide mannen. Ze namen het tactisch plan door, 
wijzigde het en bleken in staat de partij om te keren. Met 12-10, 11-6 en 12-10 werd de 
wedstrijd binnen gehaald.  
Een groot compliment voor onze mannen! Door deze mooie, zwaar bevochten overwinning 
is de achterstand op koploper Drivers 1 tot 3 winstpunten terug gebracht. Het wordt nog 



spannend !!! Drivers 1 speelt volgende week maandag haar laatste wedstrijd tegen De Sprint 
2 (waar onze mannen vrijdag nog met 2-3 van verloren). Onno en Arno rest nog de dubbele 
confrontatie met Korendijk 1. Eerst maandag thuis, op 3 december de uitwedstrijd. In die 
uitwedstrijd weten Onno en Arno precies hoeveel winstpunten ze nodig hebben. Hallo 
competitieleider, had dit niet anders gekund? Mochten de teams (Drivers en HE) met 
evenveel punten eindigen, dan is ons team kampioen omdat het Drivers 2x versloeg in de 
onderlinge confrontatie. Mannen: GO FOR IT !!! 
 
19 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse J van de duocompetitie zichzelf gisterenavond geen 
dienst bewezen. Het team kan nog kampioen worden, maar dan zal de uitwedstrijd tegen de 
tegenstander van gisterenavond (Korendijk 1) een beter resultaat op moeten leveren.  
 
Hellevoets Effect 1 kwam tot een 3-2 overwinning omdat Arno Ynzonides in zijn beide 
enkelwedstrijden de tegenstanders Erik Eikenboom (8- 11, 11-3, 5-11 en 3-11) en Jos 
Verkaart (12-10, 4-11, 7-11 en 9-11) moest feliciteren.  
Onno speelde een degelijke wedstrijd met 2x winst in het enkelspel (3-0 tegen Jos Verkaart 
en 3-1 tegen Erik Eikenboom). Hoopgevend is het feit dat ook dit keer het dubbel Arno/Onno 
de winst pakte.  
Zodra de uitslag van Drivers 1-De Sprint 2 bekend is, weten Onno en Arno hoeveel 
overwinningen zij in de uitwedstrijd tegen Korendijk 1 aan het totaal moeten toevoegen. Het 
lijkt een lastige opgave na de 3-2 winst van gisterenavond. Maar, kom op. Niet somberen. 
Het is pas definitief beslist zodra de laatste bal gespeeld is. 
 
3 december 2018: 
 
Hellevoets Effect 1 is er gisterenavond in Piershil ondanks de overwinning op Korendijk 1 er 
niet in geslaagd het kampioenschap in de 3e klasse van de duocompetitie binnen te halen. 
Waar een 4-1 overwinning noodzakelijk was, bleef het team steken op 3-2.  
 
Jos Verkaart en Onno Blok openden de avond met een wedstrijd over de volle lengte. Jos 
(Korendijk) nam een 2-0 gamevoorsprong (11-6, 11-6), maar kon het vervolgens net niet 
afmaken: 2-3 (6-11, 10-12, 12-14). De spanning stond er bij Hellevoets Effect kopman Onno 
dus goed op. Maar het belangrijkste was de overwinning! Aan Arno Ynzonides de taak Erik 
Eikenboom aan de zegekar te binden. Het werd opnieuw een 5 gameswedstrijd die met het 
kleinst mogelijke verschil beslecht werd. Dit keer viel het niet uit in Hellevoets voordeel. 
Arno verloor de beslissende game met 9-11 (11-8, 8-11, 5-11, 16-14, 9-11). Tussenstand 1-1. 
Met als consequentie dat vanaf dit moment alle wedstrijden gewonnen moesten worden. En 
dat was zoals kopman Onno eerder meldde, "goed mogelijk".  
Het begon prima met het dubbel. Arno en Onno wisten Jos en Erik direct onder druk te 
zetten en wonnen de eerste twee games met 11-9 en 12-10. Jos en Erik sputterden nog even 
tegen (6-11) maar onze mannen maakten het eenvoudig af: 11-4.  
In de vierde wedstrijd gebeurde wat niemand aan HE-zijde wilde. Arno had het lastig tegen 
Jos Verkaart en kon hem onvoldoende weerstand bieden. In drie games trok Jos de wedstrijd 
naar zich toe: 11-8, 11-7 en 11-6. Het beoogde kampioenschap was definitief uit zicht! De 
laatste wedstrijd om des keizers baard werd toch nog een leuke. Erik en Onno streden met 



elkaar om de eer en maakten er een enerverend gevecht van dat opnieuw met klein verschil 
in Onno's voordeel beslist werd (13-11, 10-12, 11-9, 12-10). De eindstand kwam daarmede 
op 3-2 in Hellevoets voordeel. Te weinig voor het kampioenschap en voor Korendijk 1 waren 
de twee winstpunten te weinig voor klassenbehoud. Dit sterke team speelt in het voorjaar in 
de 4e klasse. Ongetwijfeld keert het dan terug naar de 3e klasse. En Hellevoets Effect? Huilt 
uit en begint opnieuw. 
 
 
5e klasse L  
 

1. De Sprint 3   10 - 37 promoveert naar 4e klasse  
2. De Repelaer 5  10 - 33  
3. Sorry 7   10 - 32  
4. Hellevoets Effect 2  10 - 25  
5. Alexandria '66 17  10 - 21  
6. Taveba 8   10 - 4 degradeert naar de 6e klasse  

 
Persoonlijke resultaten:  
 
Addo Koning    8 - 5 63% (ELO: 901)  
Arie van Keeken   20 - 10 50% (ELO: 906)  
Freek Sprokholt   02 - 01 50% (ELO: 931)  
Henk Brongers   10 - 03 30% (ELO: 778)  
 

 
Wedstrijdverslagen: 
 
14 september 2018: 
 
Zonder de geblesseerde Addo Koning is Hellevoets Effect 2 gisterenavond naar Rotterdam 
vertrokken voor de wedstrijd tegen Alexandria'66 17. Daar troffen onze mannen voor de 
wedstrijd in de 5e klasse L van de duocompetitie twee sympathieke tegenstanders aan: 
Saskia Meijer (wie kent deze bevlogen sportvrouw niet in de tafeltenniswereld!?!) en Marko 
Mattheij.  
 
Henk Brongers opende de avond tegen Saskia Meijer. Of het nu aan de koude start lag of aan 
zijn tafeltenniskwaliteiten, is niet vermeld, maar Henk was kansloos: 3-11, 3-11 en 4-11. Arie 
van Keeken bracht vervolgens de partijen weer op gelijke hoogte door Marko Mattheij met 
3-1 te verslaan (9-11, 11-0, 11-8 en 11-6). Zonder zijn vaste dubbelmaatje Addo, ging Henk 



deze keer samen met Arie de dubbelstrijd aan. Het was even wennen. De eerste game ging 
verloren: 7-11. Maar daarna waren Arie en Henk voldoende op elkaar ingespeeld om de 
wedstrijd naar zich toe te trekken en met een voorsprong de pauze in te gaan: 11-6, 11-8, 
11-9.  
 
Na de pauze direct de wedstrijd tussen beide sterkste spelers: Saskia-Arie. Dat beloofde veel 
goeds. En de toeschouwers werden niet teleurgesteld. Saskia won de eerste game: 11-8. 
Vervolgens was Arie aan de beurt met een knappe winst: 11-5. Je kan echter Saskia nooit 
afschrijven. Zij trok met 11-5 de volgende game naar zich toe en kwam weer op voorsprong. 
De vierde game werd spannend en ging gelijk op. Uiteindelijk wist Saskia deze te winnen en 
trok ze tevens de onderlinge wedstrijd definitief naar zich toe.  
Met een tussenstand van 2-2, gingen Marko en Henk vervolgens voor de beslissende 
wedstrijd met elkaar in gevecht. Een een gevecht werd het. De schrijver van dit stukje was er 
niet bij, maar is er zeker van dat de bekende grote zweetdruppels op Henks karakteristieke 
hoofd verschenen zijn. Beide mannen waren aan elkaar gewaagd en maakten er een 
spannende wedstrijd van. Henk kwam op voorsprong (11-8, 12-10), Marko vocht terug (8- 
11), maar krijger Henk sleepte de overwinning binnen met 11-9 in de vierde game. De eerste 
teamwinst is binnen. Maandag volgt al de tweede tegenstander: buurman De Sprint 3. 
Hopelijk is Addo dan weer in staat mee te spelen. 
 
17 september 2018: 
 
Duoteam 2 heeft ook de tweede wedstrijd van de najaarscompetitie (5e klasse L) gewonnen. 
De Sprint 3 werd met een 4-1 nederlaag terug naar Brielle gestuurd.  
 
Addo Koning begon met een mooie 3-1 overwinning op Daan van Geest: 11-7, 11-6, 6-11, 13- 
11. Arie van Keeken wist vervolgens ook Rob van der Horst te verslaan (11-7, 11-7, 11-3) 
waardoor het Hellevoetse team een 2-0 voorsprong nam. In het dubbel speelde Addo dit 
keer samen met Freek Sprokholt. Het was een beetje wennen voor beide heren, maar 
desalniettemin haalden ze een overwinning uit de strijd: 11-6, 11-9, 11-13 en 11-8. Met een 
mooie 3-0 voorsprong de pauze in!  
 
Na de pauze kregen de toeschouwers twee gelijk opgaande wedstrijden te zien. Door de 
juiste tactiek en een "tikkie geluk" won Addo Koning van Rob van der Horst (8-11, 11-5, 12- 
10, 12-10). In de slotpartij verloor de niet geheel fitte Arie van Keeken van Daan van Geest, 
waardoor de eer voor de Briellenaren gered was: 4-11, 11-6, 9-11, 9-11. 
 
24 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft in de 5e klasse L van de duocompetitie met 2-3 verloren van De 
Repelaer 5. De overwinningen kwamen van Arie van Keeken en het dubbel Addo 
Koning/Henk Brongers.  
Hellevoets Effect 2 kwam met 0-2 achter omdat Addo Koning en Arie van Keeken hun eerste 
wedstrijd verloren van Ian van de Munnik, respectievelijk Remco van Brenkelen. Het dubbel 
Addo/Henk Brongers bracht wel de winst.  



Na de pauze trok De Repelaer de winst naar zich toe, omdat Addo Koning ook zijn tweede 
enkelspel verloor. De winst van Arie van Keeken was belangrijk voor de totaalpunten op het 
einde van de competitie, maar was deze avond een doekje voor het bloeden. 
 
1 oktober 2018: 
 
Duoteam 2 heeft gisterenavond een verrassende 2-3 nederlaag geleden tegen Taveba 8 (5e 
klasse L). Het team heeft nog niet helemaal haar draai gevonden in de najaarscompetitie.  
 
Leen van de Burgh (Taveba) opende de avond met een wedstrijd tegen Arie van Keeken (HE). 
Het werd direct een pittige wedstrijd tussen de twee kopmannen. Leen won de eerste twee 
games met 11-9, waarna Arie dat herhaalde met tweemaal 11-9 winst in game drie en vier. 
In de beslissende vijfde game was de energie blijkbaar uit Aries lichaam weggevloeid, want 
hij verloor met de niets onthullende cijfers 11-1.  
Addo Koning versloeg in de tweede wedstrijd met goed spel Ronald Goemaat. De 
overwinning kwam eigenlijk nauwelijks in gevaar: 11-4, 11-3, 9-11, 11-8.  
Het dubbel Addo Koning/Henk Brongers wist daarna tegen Leen en Ronald nog wel de eerste 
game te pakken (11-9), maar dat was wel het enige dat de Barendrechters onze mannen 
gunden. Met 11-3, 11-9 en 11-6 bleef de zege in Barendrecht.  
 
Na de pauze kon ook Addo Leen niet verschalken. Met 11-9, 11-5 en 11-7 was Leen te sterk 
en werd zo de Man of The Match. Dat Arie in de slotpartij Ronald nog versloeg was 
belangrijk voor de stand in deze klasse waarin de teams elke week verrassen. 
 
9 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond een pijnlijke 0-5 nederlaag geleden tegen Sorry 7 (5e 
klasse L duocompetitie). Zonder de geblesseerde Addo Koning reisden Arie van Keeken en 
Henk Brongers af naar Oud Beijerland. Daar bleken Dick van Laren en Jan Verschoor te sterk 
voor onze mannen. Meer details zijn tot op heden niet bekend. De mannen durfden het 
wedstrijdformulier niet openbaar te maken. Zouden ze nu nog teneergeslagen in een hoekje 
zitten???  
 
Update: Het wedstrijdformulier is terecht. In de wedstrijd waren beide teams volledig aan 
elkaar gewaagd. Deze avond viel het balletje telkens de goede kant op van de Oud-
Beijerlanders. Ze deden hun naam eer aan: Sorry (Dick en Jan). In vier van de vijf wedstrijden 
ging het gelijk op. Alleen Dick leek echt wel sterker dan Henk. Maar het was Henks laatste 
wedstrijd. "Drie is teveel". Wel respect voor Henk dat hij nog altijd achter de wedstrijdtafel 
staat! Het is met recht een echte liefhebber. 
 
15 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond een eenvoudige overwinning geboekt op 
Alexandria'66 17 (5e klasse L duocompetitie). Arie van Keeken en Addo Koning waren in het 
enkelspel te sterk voor Benno Leer en Marko Mattheij. Alleen het dubbel Addo/Henk 
Brongers liet de Rotterdammers even de illusie hebben dat er wat te halen viel. Maar 



uiteindelijk bleef de winst toch in Hellevoetsluis (3-1). De 5-0 score poetste direct de nare 
nasmaak van vorige week weg (0-5 tegen Sorry). 
 
9 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft in de 5e klasse L van de duocompetitie een 2-3 uitnederlaag 
geleden tegen De Repelaer 5. Zonder Addo Koning en Henk Brongers, maar mét de man in 
vorm Freek Sprokholt, trok Arie van Keeken gisterenavond naar Spijkenisse. Arie opende 
tegen Ian van de Munnik. Met 10-12, 10-12 en 7-11 kwam Arie net te kort. Freek mocht het 
daarna opnemen tegen Remco van Brenkelen. En hij wilde volledig genieten en besloot er 
een wedstrijd in vijf games van te maken. Dat hij uiteindelijk met 10-12 in de vijfde won, 
maakte hem niet uit. De winst was binnen!  
Ook het dubbelspel ging gelijk op. Met de gamestanden 7-11, 11-6, 11-9, 11-9 trokken ons 
Hellevoetse koppel de winst naar zich toe en gingen de mannen met een 2-1 voorsprong de 
pauze in.  
Na de pauze trokken Ian en Remco de winst toch nog naar zich toe. Ian won vrij makkelijk 
van Freek (10-12, 11-6, 11-5, 11-9) en Remco wist Arie een nederlaag toe te brengen: 11-3, 
13-11, 13-11.  
De competitie is nu eigenlijk wel uitgespeeld voor HE 2. Geen kampioenschap, geen 
degradatie. Er resten nog drie wedstrijden die de spelers de gelegenheid geeft aan hun 
winstpercentage te werken. 
 
12 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de maximale score behaald tegen Taveba 8: 5-0. 
Anders dan die cijfers doen vermoeden, verliep de wedstrijd. De eerste drie partijen werden 
moeizaam binnen gehengeld. Arie van Keeken bleef net aan de goede kant van de score in 
de openingswedstrijd tegen Leen van de Burgh, Henk versloeg Ronald Goemaat met 12-10 in 
de vijfde, beslissende game en het dubbel Henk/Arie werd ook pas met 11-4 in de vijfde 
game beslist. Na de pauze ging het een stuk makkelijker. Wat heeft er in dat drankje 
gezeten??? Arie won eenvoudig van Ronald en voor Henk gold hetzelfde tegen Leen.  
 
16 november 2018: 
 
Het 2e duoteam heeft de inhaalwedstrijd tegen toekomstig kampioen De Sprint 3 met 1-4 
verloren (5e klasse L). Opnieuw zonder Addo Koning, kwamen Arie van Keeken en Henk 
Brongers in Brielle achter de wedstrijdtafel. Daan Geest was voor beide HE-mannen te sterk, 
Rob van der Horst leed alleen een nederlaag tegen Arie. Het dubbel ging ook naar de 
Briellenaren.  
Anders dan de einduitslag en voorgaande tekst doet vermoeden, waren de spelers in vier 
van de 5 wedstrijden aan elkaar gewaagd. Slechts de laatste wedstrijd ging overtuigend naar 
Brielle. Met de thuiswedstrijd tegen Sorry 7 nog voor de boeg, kan gesteld worden dat het 
niet de voorjaarscompetitie van Addo is geworden. Zijn gezondheid speelde hem teveel 
parten. Wel kan het team tevreden terug kijken omdat ook in het voorjaar 2019 opnieuw in 
de 5e klasse gespeeld wordt. 
 
 



19 november 2018: 
 
Het is niet het seizoen van Hellevoets Effect 2 in de 5e klasse L van de duocompetitie. Ook 
gisterenavond traden Henk Brongers en Arie van Keeken zonder Addo Koning in de arena. 
Henk leverde een nuttige bijdrage, maar Arie kon de vorm maar niet te pakken krijgen. In 
vergelijking met de voorjaarscompetitie behaalde het team 7 winstpartijen minder. Toen 
kampioenskandidaat, nu een middenmoter. Gisterenavond ontvingen Henk en Arie Sorry 7 
uit Oud-Beijerland. Dick van Laren en Peter Sloover hadden zichzelf één opdracht gesteld: 
zoveel mogelijk punten scoren om de druk op concurrent en kampioenkandidaat De Sprint 3 
te verhogen. En in die missie zijn beide mannen geslaagd. Na afloop gingen ze naar huis met 
een 4-1 winst in de tas.  
En liet HE 2 dit zomaar gebeuren? Nee, natuurlijk niet! Drie van de vijf wedstrijden gingen 
over vijf games, Arie trok de wedstrijd tegen Peter naar zich toe en Henk droeg zijn steentje 
aardig bij, doch kwam niet tot winst. Nu even Addo voldoende laten herstellen om de 
voorjaarscompetitie weer voor het kampioenschap te gaan. H.U.P. H.E.2 !!! 
 
5e klasse H  
 

1. Scyedam 8   10 - 37 kampioen/naar 4e klasse  
2. Overschie 3   10 - 27  
3. De Repelaer 4  10 - 25  
4. De Sprint 4   10 - 24  
5. Hellevoets Effect 3  10 - 22  
6. Boomgaardshoek 4  10 - 15 degradeert naar 6e klasse  

 
Persoonlijke resultaten:  
 
Dimitri Dongor   14 - 8 57% (ELO: 815)  
Bert Brinkman   14 - 8 57% (ELO: 804)  
Ivo Kooijman    12 - 2 17% (ELO: 724)  

 
Wedstrijdverslagen: 
 
10 september 2018 
 
Voorjaarskampioen Hellevoets Effect 3 (6e klasse afdeling West) heeft vanavond 
kennisgemaakt met de 5e klasse. Hiervoor reisden Bert Brinkman en Ivo Kooijman naar 



Spijkenisse om tegen De Repelaer 4 een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Anders 
dan de 1-4 uitslag doet vermoeden, is dat Bert en Ivo goed gelukt!  
 
In de eerste wedstrijd speelden Iman Sijben (De Repelaer) en Ivo Kooijman een mooie, 
spannende wedstrijd tegen elkaar. Iman won de eerste game (11-7), maar moest de 
volgende twee aan Ivo laten (7-11, 7-11). In de vierde game ging de winst weer naar Iman 
(11-7) waardoor er een beslissende vijfde game er aan te pas moest komen. Daarin was 
Iman Ivo met 11-4 de baas. De Repelaer op voorsprong.  
Ook Bert Brinkman bood vervolgens uitstekend partij aan Kees van Oers. Maar Bert trok aan 
het kortste eind en verloor met 1-3 (9-11, 11-8, 8-11 en 3-11).  
Het HE 3-dubbel had in de 5e klasse een geduchte reputatie. Het was nauwelijks te verslaan. 
Maar nu leden Bert en Ivo in de eerste 5e klasse-confrontatie al een nederlaag: 5-11, 11-6, 7- 
11 en 5-11. De winst was hiermee voor De Repelaer een feit. Maar in de resterende twee 
wedstrijden beet HE ook goed van zich af. Bert Brinkman wist het eerste HE-punt te scoren 
door Kees van Oers in vier games te verslaan: 11-8, 12-10, 4-11 en 11-4. Ivo Kooijman 
tenslotte leed tegen Iman een nipte nederlaag (10-12, 10-12, 10-12) waardoor de 
geflatteerde 1-4 eindstand op het wedstrijdformulier kwam. 
 
17 september 2018: 
 
Update 21.00 uur 18 september 2018. Duoteam 3 heeft als debutant de eerste overwinning 
geboekt in de voor hen nieuwe 5e klasse H. En niet zomaar een overwinning; het werd maar 
liefst 5-0 voor Bert Brinkman en Dimitri Dongor!!! Tegenstander Boomgaardshoek 4 kwam er 
zonder kopmannen niet aan te pas. Richard Pijlman en debutant Ricardo Stubbe gingen 
zonder overwinning terug naar Hoogvliet. 
 
24 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 3 blijft als 6e klasse promovendus uitstekend presteren in de vijfde klasse H 
van de duocompetitie. Na een geflatteerde nederlaag tegen De Repelaer in de 
openingswedstrijd van de najaarscompetitie, volgde vorige week 5-0 winst op 
Boomgaardshoek. Gisterenavond boekten Bert Brinkman en Dimitri Dongor daar een mooie, 
maar gelukkige 4-1 overwinning bij tegen De Sprint 4.  
 
In de eerste wedstrijd won Dimitri vrij eenvoudig van Wim Nagtegaal: 11-5, 11-8, 11-5. 
Daarna won Bert nog wel de eerste game van Kees van Doorn (12-10), maar Kees wist de 
volgende games naar zich toe te trekken: 7-11, 7-11, 5-11.  
Tijdens het dubbel schoten Bert en Dimitri uit de startblokken (11-4, 11-3) om vervolgens te 
blokkeren (8-11, 4-11). Geconcentreerd en super gemotiveerd gingen ze de laatste en 
beslissende game in. Daarin gingen beide koppels gelijk op en waren Bert en Dimitri de 
gelukkigen met het kleinst mogelijke verschil: 12-10.  
 
Na de pauze speelden Dimitri en Kees opnieuw een vijf games-wedstrijd. Eenvoudige winst 
van Dimitri (11-5) werd gevolgd door een nederlaag (6-11). De derde game ging met 13-11 
naar Dimitri om daarna de bal weer aan Kees te laten. In de beslissende game wist Dimitri 
Kees met minimaal verschil te verschalken: 12-10. In het slotakkoord ontliepen Bert en Wim 



elkaar niet veel. De gamestanden waren close. Met 13-11, 11-13, 11-9 en 12-10 won Bert 
van Wim en wist de eindstand (ietwat geflatteerd in HE-voordeel) op 4-1 te bepalen. 
 
4 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond maar 1 winstpunt toe kunnen voegen aan het tot nu 
toe behaalde mooie aantal van tien. De uitwedstrijd in de 5e klasse H van de duocompetitie 
werd met 1-4 verloren van Overschie 3. Ron Tap (Overschie) was te sterk voor Dimitri 
Dongor en Ivo Kooijman al kwam Dimitri erg dicht bij een overwinning (8-11, 10-12, 13-15). 
Ivo verloor met 2-11, 8-11 en 6-11. Het dubbel Dimitri/Ivo verloor kansloos van Rob en Wim 
de Gast: 5-11, 6-11 en 6-11.  
Na de pauze kon Ivo ook de tweede enkelwedstrijd niet in winst omzetten. Na dik verlies in 
de eerste game, kon hij Rob Tap wel beter bij blijven in de andere twee games: 8-11, 6-11. In 
de slotpartij liet Dimitri zien dat hij echt in de vijfde klasse thuis hoort. Zijn spel was opnieuw 
goed tegen Wim de Gast. Na verlies in de eerste game (6-11), trok Dimitri de wedstrijd mooi 
naar zich toe en redde de eer voor Hellevoets Effect (11-8, 11-8, 11-8). Het ziet er toch wel 
naar uit dat promovendus HE 3 in de vijfde klasse haar partijtje mee blaast. Ze kunnen het 
niveau aan. Klassenbehoud is het minste dat wij van Dimitri, Ivo en Bert Brinkman mogen 
verwachten. 
 
8 oktober 2018: 
 
Het goed in de vijfde klasse debuterende Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond in 
Schiedam met 2-3 verloren van Scyedam 8. Ivo Kooijman en Bert Brinkman kwamen dit keer 
achter de tafel. Bert was in uitstekende doen. Hij speelde tegen zowel Dick Vos als Ton 
Schoenmakers vijf games voordat de beslissing viel. In de openingswedstrijd verloor Bert 
met 6-11 in de vijfde game van Dick. In de slotpartij won Bert met 11-7 in de beslissende 
game van Ton.  
Ivo opende goed in zijn eerste wedstrijd tegen Ton. De 1e game leverde 11-8 winst op. Ton 
herstelde zich enigszins (3-11), maar daarna trok Ivo de wedstrijd makkelijk naar zich toe 
(11-6, 11-5). Tegen Dick was het lastiger, al kon Ivo goed bijblijven. Die wedstrijd ging 
desalniettemin in drie games verloren.  
Had HE 3 in de zesde klasse een dodelijk wapen met het dubbel, tot op heden gaat dit niet 
op in de vijfde klasse. Ook dit keer ging de winst in het dubbel (verdiend) naar de 
tegenstanders. Bij gelijk opgaande wedstrijden is het dubbel vaak beslissend. Ook dit keer 
was dit het geval. Daardoor was de kleine nederlaag een feit. 
 
15 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond in de 5e klasse H (duocompetitie) een flink pak slaag 
gekregen van het sterke De Repelaer 4. Alleen Ivo Kooijman kwam in de allerlaatste 
wedstrijd tegen Daan van Houdt tot winst (3-1). Dimitri Dongor vocht voor wat hij waard is, 
maar vooral de gevarieerde service en het tactische spel van de tegenstanders (Daan en 
René Bernouw) was hem er teveel aan. Het is goed dat dit talent in de vijfde klasse speelt 
waardoor hij vermoedelijk grote stappen voorwaarts maakt. In het dubbel kwamen Bert 
Brinkman en Dimitri Dongor achter de tafel voor HE 3. Zij waren kansloos tegen beide 
Spijkenissers. Het eindresultaat: 1-4 voor De Repelaer 4. 



29 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 3 voelt zich als een vis in het water in de 5e klasse van de duocompetitie. 
Gisterenavond werd Boomgaardshoek 4 in Hoogvliet met 4-1 verslagen. Het enige 
Hoogvlietse punt kwam op naam van Richard Pijlman die in de allerlaatste wedstrijd Dimitri 
Dongor met 3-2 versloeg (11-6 in de beslissende game). Bert Brinkman bleef zonder 
nederlaag. Hij won zowel van Richard als Ricardo Stubbe. Ook won Bert samen met Dimitri 
het dubbelspel. 
 
9 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond een behoorlijk gevecht geleverd met De Sprint 4 (5e 
klasse H duocompetitie). Beide partijen gingen gelijk op, maar uiteindelijk stond er wel een 
5-0 voor De Sprint 4 op het wedstrijdformulier. Ivo Kooiman en Bert Brinkman kwamen in 
het strijdperk tegen Wim Nagtegaal en Kees van Doorn. Alle wedstrijden gingen met klein 
verschil verloren.  
De Sprint 6 is HE 3 nu in de ranglijst met 1 winstpunt voorbij gegaan.  
De onderlinge resultaten:  
Wim-Ivo: 11-7, 11-6, 11-8.  
Kees-Bert: 11-8, 6-11, 11-9, 14-12.  
dubbel: 11-9, 13-11, 12-10.  
Wim-Bert: 11-9, 13-11, 11-9.  
Kees-Ivo: 11-9, 11-8, 11-6. 
 
12 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond een mooie 4-1 overwinning behaald op Overschie 3. 
Dimitri Dongor wist zowel Rens als Wim de Gast te verslaan, Bert Brinkman kwam in zijn 
openingspartij nog tekort tegen Wim, maar versloeg later wel Rens met duidelijke cijfers. 
Ook het dubbel Dimitri/Bert leverde een Hellevoetse overwinning op. 
 
19 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 3 (duo 5e klasse H) heeft een 0-5 thuisnederlaag geleden tegen kampioen 
Scyedam 8, maar het was allesbehalve een walk-over voor de Schiedammers Dick Vos (de 
hele competitie slechts 1 nederlaag) en Tom Schoenmakers. Drie van de vijf 
enkelwedstrijden werden pas na vijf games beslist en Dimitri Dongor en Ivo Kooijman gaven 
ook uitstekend tegenstand in het dubbelspel. Maar ja, die vervelende 0-5 stond wel op het 
scorebord.  
Zo komt er een einde aan de kennismaking met de vijfde klasse. Met als positief resultaat: 
handhaving. Hiermede is de eerste doelstelling bereikt. Met 22 winstpartijen eindigt HE 3 op 
plek 4 of 5 van de ranglijst. In het voorjaar kunnen Dimitri, Ivo en Bert Brinkman laten zien 
dat ze echt meetellen in de vijfde klasse. Maar volgens de schrijver van dit stukje, komt dat 
wel goed.  
 
Dimitri Dongor: 14 gesp 8 gew 57%  
Bert Brinkman: 14 gesp 8 gew 57%  



Ivo Looijman: 12 gesp 2 gew 17%  
Dubbel: 10 gesp 4 gew 40% 
 
 
6e klasse G  
 

1. Bernisse '80 3   10 - 29 promoveert naar de 5e klasse  
2. De Beer 4   10 - 26*  
3. De Sprint 6   10 - 26  
4. Taveba 9   10 - 25  
5. Hellevoets Effect 4  10 - 24  
6. Overschie 5   10 - 15 degradeert naar 7e klasse  

 
Persoonlijke resultaten:  
 
Hans de Brandt   16 - 14 88% (ELO: 917)  
Bert van de Kamer   12 - 4 33% (ELO: 667)  
Joke de Brandt-Vendeloo  12 - 01 8% (ELO: 672)  
 
 

 
Wedstrijdverslagen: 
 
17 september 2018: 
 
Duoteam 4 heeft gisterenavond in de 6e klasse G van de duocompetitie met 2-3 verloren van 
Taveba 9 uit Barendrecht.  
 
Hans de Brandt en Rob Wulffraat openden de wedstrijd. Hans de Brandt mist wedstrijdritme, 
Rob Wulffraat ontwikkelt zich uitstekend als tafeltennisser, dan is de toch wel mooie 
overwinning van Rob verklaard: 9-11, 8-11, 7-11.  
 
Omdat Bert van de Kamer niet veel in te brengen had tegen Ton Wulffraat, namen de 
Barendrechters verrassend snel een 0-2 voorsprong.  
 
In het dubbelspel leken Bert van de Kamer en Hans de Brandt iets terug te doen. Zij namen 
een 2-0 gamevoorsprong: 11-9, 11-9. Daarna haperde de Hellevoetse machine (óf Rob en 
Ton hadden het juiste medicijn gevonden). De volgende drie games gingen mee in de tas van 
Taveba. Een pijnlijke 0-3 ruststand was een feit.  



Wat er in de drankjes heeft gezeten, wie er heeft getrakteerd, het zal een raadsel blijven (uit 
voorzorg). Maar Hellevoets Effect kwam na de pauze anders achter de tafel dan er vóór. 
Hans de Brandt verschalkte Rob Wulffraat na een felle strijd in vijf games: 11-5, 9-11, 12-10, 
6-11, 11-8. Bert van de Kamer deed er nog een schepte bovenop door Rob Wulffraat toch 
wel verrassend in vier games te verslaan: 4-11, 11-6, 11-7, 11-8. Na afloop gingen de 
Hellevoetse spelers naar de dopingcontrole. Het onderzoeksresultaat wordt spoedig 
verwacht..... 
 
24 september 2018: 
 
Hellevoets Effect 4 heeft de derby tegen De Sprint 6 (6e klasse G duocompetitie) met 2-3 
verloren. Gelukkig was Joke de Brandt weer voldoende hersteld om haar wedstrijden mee te 
spelen. Maar misschien was het wel iets te vroeg.  
 
In de eerste wedstrijd opende Hans de Brandt tegen Rudi de Jong. De koude start brak Hans 
in de eerste game op (6- 11), maar daarna liet hij Rudi gedecideerd achter zich (11-7, 11-2, 
11-6). HE 4 op voorsprong.  
 
Alhoewel niet 100% fit, maakte Joke er in de wedstrijd tegen Arthur van Gemert er een 
boeiend gevecht van. Beide spelers waren aan elkaar gewaagd. Met klein verschil ging de 
overwinning uiteindelijk naar Arthur: 6-11, 11-8, 9- 11, 9-11.  
 
In het dubbel kwamen Hans de Brandt en Bert vd Kamer voor HE achter de tafel. Rudi en 
Arthur wonnen de eerste game met klein verschil: 10- 12. In de tweede game liepen Hans en 
Bert al snel achter de feiten aan. Een 5-11 verlies tot gevolg. In de derde game konden beide 
Hellevoeters het tij niet keren en ging de winst verdiend mee naar Brielle (8-11). Pauzestand: 
1- 2.  
 
Na de break wist Hans ook zij tweede enkelwedstrijd te winnen. Hij gaf Arthur weinig 
kansen: 11-8, 11-5, 11-8. De slotpartij zou dus zoals vaak de winst of verlies brengen. De 
winst was voor Rudi, die Joke zonder al te veel moeite achter zich hield. Joke's enthousiasme 
om te tafeltennissen won het dus van de kracht. De felicitaties waren voor Arthur en Rudi. 
 
5 oktober 2018: 
 
We hebben er even op moeten wachten, maar de eerste winst van de najaarscompetitie is 
voor Hellevoets Effect 4 binnen. Gisterenavond won HE 4 in de 6e klasse G van de 
duocompetitie met 3-2 de uitwedstrijd van Bernisse'80 3. Na twee 2-3 nederlagen, smaakt 
dit naar meer!  
 
Hellevoets Effect 4 begon sterk. Hans de Brandt versloeg Daan de Jonge (11-5, 11-9, 11-9) en 
Bert van de Kamer won van Henk Moree (11- 3,11-5, 11-6). Jammer genoeg ging het dubbel 
na een gelijkopgaande strijd verloren (3-11, 12- 14, 9-11). De pauzestand kwam hierdoor op 
2-1 in Hellevoets voordeel.  
 
Na de pauze was Bert vd Kamer kansloos tegen Daan de Jonge: 4-11, 4-11, 8-11. De laatste 
wedstrijd zou de beslissing brengen. Hans gaf dit niet uit handen natuurlijk en wist Henk 



Moree eenvoudig aan de kant te zetten: 11-7, 11-4, 11-5. Volgende week vrijdag 12 oktober 
reist ons team naar Rotterdam/Overschie voor de confrontatie met Overschie 5. 
 
12 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 4 met de jarige Joke de Brandt in hun midden, heeft gisterenavond in de 6e 
klasse G van de duocompetitie met 4-1 gewonnen van Overschie 5. Alleen Bert van de 
Kamer leed een 0-3 nederlaag tegen Victor de Waal. Het dubbelspel (Hans en Joke de 
Brandt) ging ook wat moeizaam, maar de overige wedstrijden gingen zonder problemen naar 
Hellevoets Effect. Persoonlijke prestaties: Hans de Brandt: 2x / Bert vd Kamer 1x / Victor de 
Waal 1x / Leoni Ouald Chaib 0x. 
 
15 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond met 3-2 De Beer 4 uit Rozenburg verslagen (6e 
klasse G duocompetitie). Hans de Brandt won zijn beide enkelwedstrijden tegen Robin 
Kindermans en Michael de Vries, Joke de Brandt kon beide heren niet verschalken en bleef 
op de hatelijke 0 staan. Het dubbel Hans de Brandt/Bert vd Kamer bracht het derde 
Hellevoetse punt op het scorebord. 
 
23 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen De Beer 4 gespeeld. Het was 
een wedstrijd voor de 6e klasse G in de duocompetitie. Joke de Brandt en Bert van de Kamer 
speelden de enkelwedstrijden. Joke en Hans de Brandt het dubbelspel. Joke speelde voor de 
derde keer mee in de enkelwedstrijden en behaalde tegen Ben van der End haar eerste 
overwinning (3-1). Bert van de Kamer kon niet van Ben winnen (2-3), maar hij won wel van 
Michel de Vries (3-1). Michael versloeg op zijn beurt Joke, zodat alle spelers eenmaal winst 
en verlies boekten op deze eerste "herfst"avond. Het vaak beslissende dubbelspel ging met 
3-0 naar De Beer, zodat Hellevoets Effect na drie overwinningen (Bernisse'80, Overschie, De 
Beer) al weer tegen een derde nederlaag aanliep (Taveba, De Sprint, De Beer). De strijd om 
de eerste plaats in de 6e klasse G ligt hierdoor weer helemaal open! 
 
29 oktober 2018: 
 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond in de 6e klasse van de duocompetitie revanche 
genomen op Taveba 9. De thuiswedstrijd ging met 2-3 verloren, maar gisteren slaagde ons 
team er in Rob en Ton Wulffraat een 3-2 nederlaag toe te brengen. Hugo Wulffraat bleef net 
als in de eerste wedstrijd geblesseerd aan de kant.  
 
Hans de Brandt won de openingspartij met 3-1 van Rob Wulffraat. Ton Wulffraat bracht 
beide partijen weer op gelijke hoogte door een 3-0 winst op Joke de Brandt. Omdat het 
dubbel Hans de Brandt/Bert vd Kamer de gebroeders Ton/Rob Wulffraat met 11-9 in de 
vijfde game het nakijken gaven, kwam HE 4 weer op voorsprong.  
 
Na de pauze won Rob met 3-0 van Joke. Joke komt moeilijk tot winst. Ze is er deze 
najaarscompetitie pas één keer in geslaagd een wedstrijd te winnen. Kom op Joke! !!! 



Allesbeslissend zou de laatste wedstrijd tussen Ton en Hans worden. Maar Hans liet zien zijn 
vorm na een stroeve start in de najaarscompetitie helemaal gevonden te hebben en won 
met duidelijke cijfers (11-6. 11-3, 11-6) waardoor de winst in Barendrecht een feit werd. 
 
9 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond de uitwedstrijd met 2-3 van De Sprint 4 verloren. 
Peter Niemeyer en Rudi de Jong bogen een 1-2 achterstand in de twee slotpartijen tegen 
Joke en Hans de Brandt om in een 3-2 eindstand.  
 
Joke opende goed tegen Peter Niemeyer. Ze leed een nederlaag met weinig puntenverschil: 
8-11, 8-11, 10-12. Hans trok de partijen op gelijke hoogte door zijn makkelijke overwinning 
op Rudi de Jong: 11-5, 11-4, 11-5. In het dubbelspel wisten Joke en Hans Arthur van Gemert 
en Peter Niemeyer eenvoudig te verschalken: 12-10, 11-5, 11-3. Het geeft altijd een goed 
gevoel met een voorsprong de pauze in te gaan.  
 
Na de pauze twee leuke wedstrijden waarin het onderlinge verschil niet groot was. Maar de 
winst ging naar de Briellenaren. Hans verloor van Peter (8- 11, 11-7, 13-15, 6-11) en Joke 
slaagde er niet in Rudi aan de zegekar te binden: 7-11, 14-12, 6-11, 9-11. Door deze winst 
lijkt het kampioenschap naar De Sprint 6 te gaan. Hellevoets Effect 4 staat 1 winstpunt 
achter, maar heeft 1 wedstrijd meer gespeeld. De laatste bal is nog niet gespeeld. Met twee 
wedstrijden tegen de zwaksten uit de poule voor de boeg, biedt het nog mogelijkheden. 
Maandag komt eerst Bernisse'80 3 op bezoek. We zullen zien..... 
 
12 november 2018: 
 
Zonder kopman Hans de Brandt in het enkelspel, heeft Hellevoets Effect 4 gisterenavond 
met 1-4 verloren van Bernisse'80 3. Alexander Gunsch en Daan de Jonge wonnen beiden hun 
enkelwedstrijden van Joke de Brandt en Bert vd Kamer. Alexander had het daarbij aanzienlijk 
lastiger om de overwinning binnen te halen dan Daan. Hij verloor bijna van Bert vd Kamer. 
Het enige winstpunt aan Hellevoetse kant kwam van het dubbel Bert/Hans dat met 11-9 in 
de vijfde game de winst naar zich toetrok. Door deze nederlaag kan het team de eerste 
plaats in de rangschikking uit het hoofd zetten. Of ze daar nu zo rouwig om zijn...??? 
 
26 november 2018: 
 
Hellevoets Effect 4 heeft de najaarscompetitie in mineur afgesloten. Het leed gisterenavond 
een 2-3 nederlaag tegen degradant Overschie 5 (6e klasse G). Bert v/d Kamer verloor de 
openingswedstrijd nipt van Kees Leijnse. In de vijfde game dolf Bert met 8-11 het onderspit. 
Hans de Brandt trok daarna eenvoudig beide teams op gelijke hoogte; hij won met 3-0 van 
Victor de Waal. Helaas ging het dubbel ook mee naar Overschie. Joke en Hans de Brandt 
leden een 0-3 nederlaag (9-11, 6-11, 9-11). Victor de Waal zorgde na de pauze voor de winst 
van de gasten door Bert vd Kamer met 3-0 te verslaan (11-4, 11-7, 11-9). Hans de Brandt gaf 
in het slotakkoord de eindstand een beter aanzien door Kees Leijnse in vijf games wel te 
verslaan. 
 
 



Op de volgende pagina het winstpercentageklassement voor de 
SIMON Wisselberker 2018-2019:  
 
Persoonlijke resultaten voorjaarscompetitie:  
 
Hans de Brandt   16 - 14   88% (ELO: 0917)  team 4 D  
Barry van Dijk    27 - 23   85%   (ELO: 1284)  team 1 R  
Freek Sprokholt   21 - 17   81%  (ELO: 0931)  team 2 R  
Onno Blok    16 - 13   81%  (ELO: 1282)  team 1 D  
Joost Voogt    18 - 12   67%  (ELO: 0861)  team 2 R  
Dick Struik    28 - 18   64%  (ELO: 1162)  team 1 R  
Addo Koning   08 - 05   63%  (ELO: 0901)  team 2 D  
Dimitri Dongor   14 - 08   57%  (ELO: 0815)  team 3 D  
Bert Brinkman   14 - 08   57%  (ELO: 0804)  team 3 D  
Gerard de Man   24 - 12   50%  (ELO: 0871)  team 2 R  
Arie van Keeken   20 - 10   50%  (ELO: 0906)  team 2 D  
Rik Kooiman    15 - 07   47%  (ELO: 0833)  team 2 R  
Arno Ynzonides   20 - 08   40%  (ELO: 1148)  team 1 D  
Joyce Ynzonides   27 - 09   33%  (ELO: 1130)  team 1 R  
Bert van de Kamer   12 - 04   33%  (ELO: 0667)  team 4 D  
Henk Brongers   10 - 03   30%  (ELO: 0778)  team 2 D  
Ivo Kooijman    12 - 02   17%  (ELO: 0724)  team 3 D  
Joke de Brandt   12 - 01   08%  (ELO: 0672)  team 4 D  
 
Invallers:  
Arno Ynzonides   03 - 03 100%  (ELO: 1144)  
Onno Blok    03 - 03 100%  (ELO: 1282)  
Dimitri Dongor   03 - 02 067%  (ELO: 0815)  
Bert Brinkman   06 - 03 050%  (ELO: 0804)  
Joyce Ynzonides   04 - 02 050%  (ELO: 1130)  
Freek Sprokholt   02 - 01 050%  (ELO: 0931)  
Henk Brongers   03 - 01 033%   (ELO: 0778) 
 
 


