
 
 
Hellevoets Effect 1-DHC 6:  6-4  (3e klasse A reguliere competitie) 
 
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? 

 

 

  



Hellevoets Effect 2-Atlantic 1:  8-2  (5e klasse F reguliere competitie) 

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.  
 

 

 

 

 

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

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 !!! 
 

Hellevoets Effect 2-Taveba 8:  5-0  (5e klasse L 

duocompetitie) 

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. Fotograaf Addo Koning 
heeft beslist ook een drankje genomen. 
 
Hellevoets Effect 3-Overschie 3:  4-1  (5e klasse H duocompetitie). 

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. 



 

Hellevoets Effect 4-Bernisse’80 3:  1-4  (6e klasse G duocompetitie) 

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...??? 
 

 

 

 

 

 

 

 



De Sprint 3-Hellevoets Effect 2:   4-1 (5e klasse L duocompetitie) 

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. 

 

(op de foto ontbreekt fotograaf Arie) 

 


