
 

 

Dinsdag 6 november 2018 

De Sprint 2-Hellevoets Effect 1: 3-2 (3e klasse J duo competitie) 

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 !!! 

 

 



De Repelaer 3-Hellevoets Effect 2: 4-6 (5e klasse F reguliere competitie) 

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. 

Daarna 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 resulaten: 
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! 

 

 

 



Vrijdag 9 november 2018 

Papendrecht 4-Hellevoets Effect 1: 4-6 (3e klasse A Reguliere Competitie) 

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. 

 
 
 



De Repelaer 5-Hellevoets Effect 2: 3-2  (5e klasse L Duo Competitie) 

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 102-12 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. 
 
 
De Sprint 4-Hellevoets Effect 3 (5e klasse H Duo Competitie) 

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. 

 
 
 

 

 

 

 

De Sprint 6-Hellevoets Effect 4: 2-3   (6e klasse G Duo Competitie) 

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.....  


