
 

 

Maandag 15 oktober 2018 

Hellevoets Effect 1-Sorry 2: 1-4 (3e klasse J 
duocompetitie) 

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. 

Hellevoets Effect 2-Alexandria’66 17: 5-0 (5e klasse L duocompetitie) 

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). 

 



Hellevoets Effect 3-De Repelaer 4: 1-4 (5e klasse H duocompetitie) 

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. 

Hellevoets Effect 4-De Beer 2: 3-2 (6e klasse G duocompetitie) 

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. 

 

 

 



 

Donderdag 18 oktober 2018 

 
Papendrecht 9-Hellevoets Effect 2: 5-5 (5e klasse F reguliere competitie) 

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. 

 

 

Vrijdag 19 oktober 2018 

TOG 2-Hellevoets Effect 1 (3e klasse A reguliere competitie) 



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. 

 

 


