
 

 

Maandag 17 september 2018. 

Hellevoets Effect 1-Dordrecht 5: 3-2. 

 
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 !!! 

 
Hellevoets Effect 2 – De Sprint 3: 4-1. 

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. 



Hellevoets Effect – Boomgaardshoek 4: 5-0. 

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. 

 

Hellevoets Effect 4 – Taveba 9: 2-3 
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..... 

 

Dinsdag 18 september 2018:  
Merwestad 2-Hellevoets Effect 2: 6-4.  

 
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.... 

 

 

 

 

 



Donderdag 20 september 2018:  
Xerxes 4-Hellevoets Effect 1  

(3e klasse A reguliere competitie) 

 

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. 

 

 


