
 

 

Maandag 1 oktober 2018 

Drivers 1-Hellevoets Effect 1: 0-5 (3e klasse J duocompetitie) 

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!  

Atlantic 1-Hellevoets Effect 2:  0-10  (5e klasse F reguliere competitie) 

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 Competitie-
App. 

Door dit resultaat maakt HE 2 veel goed van de achterstand op koploper Merwestad 2 en 
doet direct weer mee voor de eerste plaats. 

 
Taveba 8-Hellevoets Effect 2:  3-2  (5e klasse L duocompetitie) 

 

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. 

 

Dinsdag 2 oktober 2018 
 
DHC 6-Hellevoets Effect 1:  4-6 (3e klasse A reguliere competitie) 
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! 

 

Donderdag 4 oktober 2018 
 
Overschie 3-Hellevoets Effect 3:  4-1 (5e klasse H duocompetitie) 
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. 

 
 

Vrijdag 5 oktober 2018 
 
Bernisse’80 3-Hellevoets Effect 4:  2-3  (6e klasse duocompetitie) 
 
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. 

 

 


