
 
 

 

Maandag 19 november 2018 
 
Hellevoets Effect 1-Korendijk 1:  3-2 (3e klasse J duocompetitie) 
 
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse J van de 
duocompetitie zichzelf gisterenavond geen dienst 
bewezen. Het team kan nog kampioen worden, maar dan 
zal de uitwedstrijd tegen de tegenstander van 
gisterenavond (Korendijk 1) een beter resultaat op 
moeten leveren. Hellevoets Effect 1 kwam tot een 3-2 
overwinning omdat Arno Ynzonides in zijn beide 
enkelwedstrijden de tegenstanders Erik Eikenboom (8-
11, 11-3, 5-11 en 3-11) en Jos Verkaart (12-10, 4-11, 7-11 
en 9-11) moest feliciteren. 
Onno speelde een degelijke wedstrijd met 2x winst in het 
enkelspel (3-0 tegen Jos Verkaart en 3-1 tegen Erik 
Eikenboom). Hoopgevend is het feit dat ook dit keer het 
dubbel Arno/Onno de winst pakte. 
Zodra de uitslag van Drivers 1-De Sprint 2 bekend is, 
weten Onno en Arno hoeveel overwinningen zij in de uitwedstrijd tegen Korendijk 1 aan het 
totaal moeten toevoegen. Het lijkt een lastige opgave na de 3-2 winst van gisterenavond. 
Maar, kom op. Niet somberen. Het is pas definitief beslist zodra de laatste bal gespeeld is. 
 
Hellevoets Effect 4-Sorry 7: 1-4 (5e klasse L duocompetitie) 
 
Het is niet het seizoen van Hellevoets Effect 2 in 
de 5e klasse L van de duocompetitie. Ook 
gisterenavond traden Henk Brongers en Arie van 
Keeken zonder Addo Koning in de arena. Henk 
leverde een nuttige bijdrage, maar Arie kon de 
vorm maar niet te pakken krijgen. In vergelijking 
met de voorjaarscompetitie behaalde het team 
7 winstpartijen minder. Toen 
kampioenskandidaat, nu een middenmoter. 
Gisterenavond ontvingen Henk en Arie Sorry 7 
uit Oud-Beijerland. Dick van Laren en Peter 



Sloover hadden zichzelf één opdracht gesteld: zoveel mogelijk punten scoren om de druk op 
concurrent en kampioenkandidaat De Sprint 3 te verhogen. En in die missie zijn beide 
mannen geslaagd. Na afloop gingen ze naar huis met een 4-1 winst in de tas. En liet HE 2 dit 
zomaar gebeuren? Nee, natuurlijk niet! Drie van de vijf wedstrijden gingen over vijf games, 
Arie trok de wedstrijd tegen Peter naar zich toe en Henk droeg zijn steentje aardig bij, doch 
kwam niet tot winst.  
Nu even Addo voldoende laten herstellen om de voorjaarscompetitie weer voor het 
kampioenschap te gaan. H.U.P. H.E.2 !!! 
 
Helelvoets Effect 3-Scyedam 8:  0-5 (5e klasse H duocompetitie) 
 

Hellevoets Effect 3 (duo 5e klasse H) heeft een 
0-5 thuisnederlaag geleden tegen kampioen 
Scyedam 8, maar het was allesbehalve een 
walk-over voor de Schiedammers Dick Vos (de 
hele competitie slechts 1 nederlaag) en Tom 
Schoenmakers. Drie van de vijf 
enkelwedstrijden werden pas na vijf games 
beslist en Dimitri Dongor en Ivo Kooijman gaven 
ook uitstekend tegenstand in het dubbelspel. 
Maar ja, die vervelende 0-5 stond wel op het 
scorebord. 

Zo komt er een einde aan de kennismaking met de vijfde klasse. Met als positief resultaat: 
handhaving. Hiermede is de eerste doelstelling bereikt. Met 22 winstpartijen eindigt HE 3 op 
plek 4 of 5 van de ranglijst. In het voorjaar kunnen Dimitri, Ivo en Bert Brinkman laten zien 
dat ze echt meetellen in de vijfde klasse. Maar volgens de schrijver van dit stukje, komt dat 
wel goed. 
 
Dimitri Dongor:  14 gesp  8 gew   57% 
Bert Brinkman:  14 gesp  8 gew   57% 
Ivo Looijman:   12 gesp  2 gew   17% 
Dubbel:   10 gesp  4 gew   40% 
 
Hellevoets Effect 4-Overschie 5:  (6e klasse G duocompetitie) 
 
Wedstrijd verplaatst naar 26 november 2018! 
 
Tavenu 4-Hellevoets Effect 2:  4-6  (5e klasse F 
reguliere competitie) 
 
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond er 
alles aan gedaan om de druk bij Papendrecht 9 
op te voeren. Met 54 winstpartijen begon HE 
aan de laatste confrontatie van deze 
najaarscompetitie tegen Tavenu 4. Met 1 
winstpartij achterstand op de Papendrechters 



die donderdag nog in actie komen 
tegen het verraderlijke Merwestad 2. 
Wie van de twee wordt kampioen??? 
 
Na gisterenavond lijkt het pleit al 
beslecht. Hellevoets Effect trad aan met 
Joost Voogt, Gerard de Man en Freek 
Sprokholt en wist de Numansdorpers 
met 6-4 te verslaan. De overwinningen 
kwamen van het bat van Joost (2), 
Freek (2), Gerard (1) en het dubbel (1). 
Omdat de onderlinge confrontaties in 
het voordeel van de Papendrechters 
uitvallen (5-5, 7-3) hebben ze in hun 
thuiswedstrijd tegen Merwestad 
genoeg aan een 5-5 gelijkspel. En dat 
behoort zeker tot de mogelijkheden. 
 
Tavenu 4 deed haar sportieve plicht. 
We gaan er van uit dat Merwestad 2 
dat ook doet. Nog even in spanning 
wachten op de uitslag van die wedstrijd 
(donderdag). Maar zoals Gerard de 
Man gisterenavond meldde: "De 6-4 
winst is waarschijnlijk niet genoeg. Het 

was een mooie wedstrijd. Freek en Joost winnen het dubbel na met 0-2 in games achter te 
hebben gestaan. Joost verrast met een 3-0 winst tegen Silvan Naaktgeboren en een 3-2 
winst op Edwin van der Zijde na een 0-2 gameachterstand en 2-8 in de 3e game. We mogen 
tevreden zijn met deze uitslag." 
 
Persoonlijke resultaten Tavenu 4: Silvan Naaktgeboren 2, Klaas de Vries 2 en Edwin van der 
Zijde 0. 
 
Update 23-11-2018:  
Papendrecht 9 heeft met 6-4 gewonnen van Merwestad 2 en is daardoor met 1 winstpunt 
meer boven Hellevoets Effect geëindigd. Hellevoets Effect 2 kon alleen kampioen worden bij 
een nederlaag van Papendrecht 9. Jammer, maar helaas. Dan maar een nieuwe poging in de 
voorjaarscompetitie 2019, heren!!!  
 

Donderdag 22 november 2018: 
 
De Treffers M 2-Hellevoets Effect 1 (3e klasse A reguliere competitie) 
 
Hellevoets Effect 1 is vanavond zoals verwacht kampioen geworden in de 3e klasse A van de 
reguliere competitie. Waar een 2-8 nederlaag al goed was geweest voor het kampioenschap, 
speelden Barry van Dijk, Dick Struik en Joyce Ynzonides met 5-5 gelijk bij De Treffers M 2 in 
Melissant. Barry won drie enkelwedstrijden (Man Of The Match), Dick twee (verloor alleen 



van Richard Knöps met 6-11 in de vijfde game van de slotpartij) terwijl Joyce alle drie haar 
tegenstanders (Jan Frohil, Anton Keizer en Richard Knöps) moest feliciteren. Het dubbelspel 
ging naar De Treffers M2. 

Hellevoets Effect bleef deze najaarscompetitie zonder nederlaag en is de terechte kampioen. 
In de breedte was het team erg sterk. Het won 1x met 10-0 (TOG 2 uit), speelde 2x gelijk 
(beide keren tegen De Treffers M 2) en won 7x met 6-4. Barry won 85% van zijn 
enkelwedstrijden, Dick 64% en Joyce 33%. Onno Blok en Arno Ynzonides vielen elk eenmaal 
in en bleven in die wedstrijd zonder nederlaag (3x winst). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


