
 

 

Stand 2e klasse D  

Xerxes 1    10 - 74  kampioen en promotie  

DHC 4    10 - 60  

NN Rotterdam 1   10 - 55  

De Sprint 3    10 - 51  

Salamanders 6   10 - 34  degradeert  

Hellevoets Effect 1  10 - 26  degradeert 

 

Persoonlijke resultaten:  

Onno Blok    21 - 11 52% (ELO: 1300) 

Barry van Dijk  27 - 09 33% (ELO: 1199)  

Arno Ynzonides  09 - 01 11% (ELO: 1154)  

Joyce Ynzonides-Janissen 30 - 02 07% (ELO: 1090) 
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Maandag 28 januari 2019 

Het debuut voor Hellevoets Effect 1 in de 2e klasse D van de reguliere 

competitie is op een 4-6 thuisnederlaag uitgelopen tegen NN Rotterdam 1. 

 

Barry van Dijk kwam goed uit de startblokken en wist Hans Mol met 14-12 in de 

vijfde en beslissende game te verslaan. Het was een spannende wedstrijd waarin 

Barry een 2-0 gamevoorsprong nam (11-8, 11-9), dit niet vast kon houden (10-

12, 5-11) om uiteindelijk toch nog de winst te pakken. 

Joyce Ynzonides-Janissen was vervolgens kansloos tegen Emie van Bodegem: 6-

11, 2-11 en 8-11. 

Onno Blok was deze avond Hellevoets derde man. Dick Struik bleef aan de kant. 

Het oorspronkelijke plan was dat hij met Onno alleen in het dubbel in actie zou 

komen. Onno wist een mooie overwinning te behalen op Cuma Kondu, een nooit 

te onderschatten speler. Onno won met 3-0 na een gelijk opgaande wedstrijd: 

14-12, 11-7 en 12-10. 

 

Verrassend genoeg kwamen Barry en Joyce tijdens het dubbel voor HE in actie. 

Ergens moet er is mis zijn gegaan in de communicatie. Maar goed. Barry en 

Joyce speelden een goede wedstrijd tegen Emie en Cuma. Na verlies in de eerste 

game (7-11), namen ze een 2-1 gamevoorsprong (11-7, 11-8). Emie en Cuma 

pasten vervolgens hun spel enigszins aan en wisten de overwinning alsnog 

binnen te halen: 5-11, 7-11. 

 

Na het dubbelspel liep NN Rotterdam uit naar een 6-2 voorsprong. Joyce 

Ynzonides-Janissen verloor van Hans Mol (0-3) en Cuma Kondu (0-3), Onno Blok 

van Emie (kansloos: 5-11, 9-11, 5-11) en Barry van Cuma (11-13, 5-11, 2-11). 

In de slotwedstrijden van de avond gaven Onno en Barry de einduitslag gelukkig 

nog een beter aanzien door winst op Hans Mol (3-2) en Emie (3-1). 

 

De persoonlijke resultaten: 

Hellevoets Effect:  Barry 2, Onno 2, Joyce 0, dubbel 1. 

NN Rotterdam:  Emie 2, Cuma 2, Hans 1, dubbel 0. 

 

Donderdag 7 februari 2019 

Xerxes 1 – Hellevoets Effect 1 (2e klasse D reguliere competitie) 



Hellevoets Effect 1 heeft zoals verwacht in Rotterdam bij Xerxes 1 een nederlaag 

geleden (2e klasse D). Dit team is gewoon te sterk voor de onzen. En als dan 

Dick Struik door vervelende privé omstandigheden af moet haken en geen 

acceptabele vervanging geregeld kan worden, wordt het wel erg moeilijk voor 

Barry van Dijk en Joyce Ynzonides Janissen.  

Barry en Joyce streden tegen Kiny Chow, Chi Ho Tang en Hao Weng voor wat ze 

waard waren. Dat leverde echter geen overwinning op. Na afloop stond er een 

10-0 op het wedstrijdformulier. Barry en Joyce kwamen in de laatste wedstrijden 

van de avond nog het dichts bij een overwinning tegen respectievelijk Hao en 

Kiny. Maar helaas. Barry: "We zijn zeker niet van tafel geslagen, maar de 

tegenstanders waren gewoon te sterk vandaag. En als Dick er niet bij is......" 

 

Dinsdag 12 februari 2019 

De Sprint 3-Hellevoets Effect 1: 9-1 (2e klasse D reguliere competitie) 

Au! Dat doet zeer!!! 

Dat het een moeilijke opgave zou worden om zich te handhaven in de 2e klasse 

D van de reguliere competitie, was een vermoeden. Maar inmiddels kunnen we 

toch stellen dat de tactische zet om Onno Blok en Arno Ynzonides voor de 

wedstrijden in te vliegen, onvoldoende resultaat geeft. Na de 0-10 van vorige 

week (Xerxes 1), ging Hellevoets Effect 1 gisterenavond in Brielle met 1-9 

onderuit tegen het sterke De Sprint 3. De enige overwinning kwam van het bat 

van Onno Blok die Erik Niggebrugge met 3-2 versloeg (na een 0-2 achterstand). 

Was het dan volledig kansloos? Nee! In diverse wedstrijden konden Onno, Arno 

Ynzonides en Joyce Ynzonides-Janissen goed mee. 

 

Joyce gaf het team na de eerste wedstrijd hoop. Zij verloor welliswaar van Jan 

van de Velde, maar de gamestanden gaven die hoop: 4-11, 12-14 en 8-11. 

André Landman en Onno Blok maakten het in de tweede partij nog spannender. 

Na een 5-11 gameverlies, trok Onno de stand gelijk: 11-6 om in de derde en 

vierde game met klein verschil te verliezen: 9-11, 14-16. 

Ook Erik Niggebrugge en Arno Ynzonides maakten er een enerverende wedstrijd 

van. Na een koude start (5-11), trok Arno de stand gelijk (14-12) om vervolgens 

ook met minimaal verschil toch de wedstrijd in te leveren: 12-14, 9-11. 

Het dubbel Jan/André was de betere van Onno/Arno: 11-6, 11-4, 14-12. Met 4-0 



zag het er naar uit dat het ondanks goed tegenstand een grote nederlaag zou 

gaan worden. Want wonderen bestaan niet. Toeval??? 

 

André was veel te sterk voor Joyce (11-3, 11-4, 11-5), Arno wist het Jan moeilijk 

te maken (12-10, 8-11, 9-11, 8-11) voordat Onno eindelijk een winstpartij 

pakte. De hatelijke 0 was van het scorebord. Onno won in vijf games van Erik 

Niggebrugge: 9-11, 5-11, 11-8, 11-6, 11-3. 

 

Het slotakkoord leverde weer drie keer winst op voor het Brielse team. André 

versloeg Arno (4-11, 19-17, 12-10, 11-8), Erik won van Joyce (9-11, 11-9, 12-

10, 11-7) en Jan verschalkte Onno (13-11, 4-11, 11-7, 13-11). 

 

Een geflatteerde nederlaag, maar de cijfers zijn dodelijk voor de tussenstand in 

de 2e klasse D. Het wordt de komende zeven wedstrijden een lastige zaak het 

klassenbehoud te realiseren. Toch maar krijger Dick Struik weer opstellen??? 

 

Vrijdag 8 maart 2019: 

Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen DHC 4 voor de 

2e klasse D van de reguliere competitie met 3-7 verloren. Barry van Dijk, Arno 

Ynzonides en Joyce Ynzonides-Janissen reisden af naar Delft. 

 

Hellevoets Effect 1 heeft het dit voorjaar zwaar in de 2e klasse D. Ook de vijfde 

wedstrijd ging verloren. Ook nu waren er zeker winstkansen. En Barry van Dijk 

was aan Hellevoetse kant diegene die die kansen het beste benutte. Barry 

verloor alleen zijn openingspartij tegen Laurens Bart (0-3), maar won van 

invaller Bonny Niesthoven (3-2) en Olga Dmitrieva (3-2). 

 

Arno Ynzonides begon met een overwinning op Bonny Niesthoven (3-1), was 

kansloos tegen Olga Dmitrieva (0-3), maar dolf pas in de vijfde beslissende 

game het onderspit tegen Laurens Bart: 2-3 (6-11, 11-9, 11-9, 10-12, 6-11). 

 

Joyce Ynzonides-Janissen had een lastige avond en kwam niet dicht bij 

winstkansen (driemaal 0-3). Ook verloor zij samen met Barry het dubbelspel. Al 

was dat pas na vijf lange, gelijkopgaande games en met 10-12 in de laatste (7-

11, 11-9, 5-11, 11-8, 10-12). 



 

Op de helft van de voorjaarscompetitie is al duidelijk dat Hellevoets Effect 1 het 

in het najaar weer in de 3e klasse mag gaan proberen. Geen ramp natuurlijk. Nu 

nog vijf wedstrijden proberen zoveel mogelijk individuele winstpartijen te 

boeken. Wellicht leidt dat nog tot een teamverrassing. 

 

Maandag 11 maart 2019. 

Hellevoets Effect 1-De Sprint 3: 4-6. 

 

Met de geblesseerde Dick Struik coachend aan hun zijde heeft Hellevoets Effect 

1 gisterenavond bijna voor een verrassing kunnen zorgen tegen De Sprint 3 (2e 

klasse D reguliere competitie). Bijna. Want uiteindelijk stond er 4-6 op het 

wedstrijdformulier. 

 

Barry van Dijk, Onno Blok en Joyce Ynzonides-Janissen openden de avond met 

een nederlaag. Barry verloor met 1-3 van Mike Landman, Onno van de De Sprint 

Clubkampioen Jan van de Velde (1-3) en Joyce van André Landman (0-3: 7-11, 

11-13, 10-12). Het dubbel Barry/Joyce knokte zich vervolgens naar een 

overwinning: 8-11, 10-12, 11-8, 11-9, 11-6. Maar omdat Onno zich verslikte in 

Mike Landman (0-3: 8-11, 9-11, 11-13) liep De Sprint toch weer verder uit. 

 

Barry bracht vervolgens door zijn zwaar bevochten vijf gamesoverwinning op 

André Landman (11-9, 7-11, 6-11, 11-8, 11-5) het tweede Hellevoetse winstpunt 

op het scorebord. Nadat Jan vd Velde De Sprint op een 5-2 voorsprong had 

gebracht (versloeg Joyce met 3-0) was het even HE dat de klok sloeg. Onno 

versloeg André (3-2 met 11-6 in de vijfde game) en Barry won van Mike (3-0). 

De grote vraag was toen: zal Joyce voor een gelijkspel zorgen door Jan vd Velde 

te verrassen? 

Nee. Maar ze deed er wel alles aan! Ze nam een 2-1 gamevoorsprong (8-11, 17-

15, 11-9), had geen kans in de vierde game (4-11) om daarna ook de vijfde 

game met 8-11 te verliezen. De felicitaties waren er voor Jan en zijn 

teamgenoten. Aan een enerverende avond kwam een einde. Een 4-6 nederlaag is 

uiteindelijk toch een mooi resultaat. 

 

Maandag 18 maart 2019 



 

NN Rotterdam 1-Hellevoets Effect 1: 6-4 (2e klasse D reguliere 

competitie) 

 

Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond goed gepresteerd in de uitwedstrijd 

tegen NN Rotterdam 1 (2e klasse D). Barry van Dijk, Onno Blok en Joyce 

Ynzonides-Janissen leden een 4-6 nederlaag. De tweede op rij. Man Of The Match 

was Onno Blok. Onno (foto links) bleef in het enkelspel ongeslagen en won zowel 

van Emie van Bodegem (3-2), Cuma Kondu (3-1) als Hans Mol (3-2). Barry van 

Dijk versloeg Hans Mol (3-1). Joyce Ynzonides-Janissen kwam niet tot winst. Zij 

verloor samen met Barry ook het dubbelspel: 0-3. 

 

Maandag 25 maart 2019: 

 

Hellevoets Effect 1-Xerxes 1 (2e klasse D Regulier): 2-8 

 

- Persbericht - 

Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond met 2-8 verloren van de koploper 

Xerxes 1. De Hellevoetse punten kwamen op naam van Barry van Dijk en het 

dubbel Barry van Dijk/Joyce Ynzonides-Janissen. 

Het in het najaar in de 3e klasse gepromoveerde Hellevoets Effect heeft in 

wisselende samenstelling in de 2e klasse D gestreden voor wat het waard is, 

maar komt momenteel tekort op dit niveau. 

Tegenstander van maandagavond was de aankomend kampioen in deze klasse: 

het Rotterdamse Xerxes 1.Tegen Kiny Chow, Charley Tang en Hao Weng 

verkochten Barry van Dijk, Arno en Joyce Ynzonides hun huid zo duur mogelijk. 

Barry van Dijk startte tegen Kiny Chow. Na verlies in de eerste game (6-11) wist 

Barry de tweede te winnen: 11-7. Daarna speelde Kiny de wedstrijd tactisch 

goed naar het einde: 6-11, 4-11. 

Arno Ynzonides bleef vervolgens Charley Tang goed bij. In een prima wedstrijd 

moest Arno toch Charly feliciteren: 8-11, 9-11, 7-11. 

Joyce Ynzonides-Janissen had het daarna lastig tegen Hao Weng. Hij was Joyce 

te slim af: 6-11, 7-11, 7-11. 

De eerste Hellevoetse winst kwam van het dubbel Barry/Joyce. Het goed op 

elkaar ingespeelde koppel wist Kiny en Charly te verrassen met een mooie vijf 



games overwinning: 7-11, 11-6, 14-12, 5-11, 11-9. 

Alleen in de eerste game kon Arno Kiny bijhouden: 16-18, maar daarna was hij 

toch echt kansloos: 6-11, 2-11. Daarna wist Barry met goed spel bijna Hao te 

verrassen. Na een 1-11 nederlaag in de eerste game, herpakte Barry zich en won 

de twee volgende games: 11-9, 14-12. Hao nam de vierde game voor zijn 

rekening: 6-11. De beslissende vijfde game moest een winnaar opleveren. Het 

werd met 11-9 Hao die de felicitaties in ontvangst mocht nemen. Tussenstand 

Hellevoets Effect 1-Xerxes 1: 1-5. 

Joyce vond inspiratie uit de wedstrijd van Barry en bestreed Charly vastberaden. 

Ze maakte het hem erg lastig. Het was sneu dat de zege met het kleinst 

mogelijke verschil mee naar Rotterdam ging: 10-12, 9-11, 10-12. 

Arno mocht proberen de goede lijn te vervolgen. Het leek in de eerste twee 

games te lukken (8-11, 15-13), maar Hao wist op tijd de juiste strijdwijze te 

vinden en liet Arno teleurgesteld achter: 5-11, 3-11. 

Joyce ging in haar laatste enkelspel tegen Kiny verder met het goede spel dat ze 

eerder tegen Charly gespeeld had. Nadat ze warm gespeeld was (5-11), wist ze 

in de volgende games uitstekend tegenstand te bieden. Na winst in game 2 (11-

4) gingen de beide volgende games, en dus de wedstrijd, toch verloren. Met 

klein verschil: 10-12, 9-11. 

Het slotakkoord was voor Barry. Hij kwam tegen Kiny met 0-2 achter (8-11, 11-

13), maar wist de wedstrijd op voortreffelijke wijze om te buigen. Het leverde de 

Hellevoetse kopman van deze avond een mooie overwinning op: 11-4, 11-6, 11-

8. 

Een 2-8 nederlaag tegen de aankomen kampioen is geen schande. Zeker gezien 

het wedstrijdverloop. Er lagen enkele keren kansen om meer dan 2 winstpunten 

binnen te halen. Dat is jammer genoeg niet gelukt waardoor er alleen een 

theoretische kans op klassenbehoud over blijft. HE 1 treft in de komende twee 

weken nog de twee degradatieconcurrenten, maar het overbruggen van de 

achterstand op de verste concurrent (16 winstpunten en een wedstrijd meer 

gespeeld) is alleen in theorie mogelijk (als we eerlijk zijn). 

In het najaar weer in de 3e klasse. Weer met routinier Dick Struik die dan 

hopelijk weer volledig hersteld is van zijn blessure. We wensen Dick deze week 

een succesvolle medische ingreep toe. Wellicht is hij op tijd hersteld voor de 

clubkampioenschappen in mei en kan hij dan alle HE-spelers laten zien dat hij 

zeker nog niet afgeschreven is. 



Vrijdag 5 april 2019: 

Salamanders 6-Hellevoets Effect 1: 7-3 (2e klasse D regulier). 

Hellevoets Effect 1 heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen Salamanders 6 (2e 

klasse D) met 3-7 verloren. De Hellevoetse punten kwamen van Onno Blok 

(winst op Peter de Wild), Joyce Ynzonides-Janissen (winst op Jan Willem Hagen) 

en het Hellevoetse dubbel Onno Blok/Joyce Ynzonides-Janissen. Man of the 

match was Salamandersspeler Jan Nieuwenkamp. Hij won zijn drie 

enkelwedstrijden. Peter de Wild en Jan Willem Hagen kwam aan Wateringse kant 

beiden tweemaal tot winst in het enkelspel. Hellevoeter Barry van Dijk was de 

enige speler van de avond die niet tot winst kwam. 

 

Maandag 8 april 2019 

Hellevoets Effect 1-DHC 4: 2-8 (2e klasse reguliere competitie) 

Tien wedstrijden, tien nederlagen (3x 4-6) in de voorjaarscompetitie. Dan ben je 

terecht gedegradeerd. Ook al hebben we zes keer ons sterkste wapen Onno Blok 

ingezet, degradatie uit de 2e klasse van de NTTB afdeling West was 

onontkoombaar. Of zou het gelegen hebben aan het feit dat Dick Struik dit 

voorjaar niet inzetbaar was? Het feit is daar:  

volgend jaar weer met Dick in de 3e klasse van  

de reguliere competitie. 

 

Gisterenavond de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie. Tegenstander: 

DHC 4 uit Delft. In de eerste wedstrijd ging Barry van Dijk onderuit tegen Ruud 

Habing: 12-10, 9-11, 7-11 en 8-11. Onno Blok bracht beide partijen weer op 

gelijke hoogte door Olga Dmitrieva met 11-8, 11-6, 11-3 te verslaan. De 

nederlaag van Joyce Ynzonides-Janissen bracht DHC 4 weer op voorsprong. 

Joyce verloor van invaller Marc van der Meer: 8-11, 9-11, 11-6, 8-11. Barry en 

Joyce verloren vervolgens het spannende dubbel van Ruud en Olga: 12-14, 8-11, 

13-15. Omdat Onno een nederlaag leed tegen Ruud (8-11, 10-12, 3-11) namen 

de Delftenaren zelfs een 4-1 voorsprong. 

Al waren de spelers goed aan elkaar gewaagd, Barry moest toch een nederlaag 

slikken tegen Marc: 7-11, 7-11, 10-12.  

 

Joyce had vervolgens weinig kans op een goed resultaat tegen Olga: 6-11, 6-11, 

5-11 voordat Onno het tweede Hellevoetse winstpunt binnen hengelde. Onno 



versloeg ook Marc in straight games: 11-6, 11-7, 11-5. De laatste twee 

wedstrijden gingen eenvoudig naar DHC 4. Joyce bleef op 0 door de nederlaag 

tegen Ruud (5-11, 8-11, 4-11) en Barry bleef op 0 omdat hij weinig in had te 

brengen tegen Olga: 6-11, 6-11, 5-11.  

Jammer, maar helaas. Op naar het kampioenschap in de 3e klasse in aankomend 

najaar! 

 

 

Stand 5e klasse A 

De Repelaer 3   8 - 51  kampioen en promotie  

Diveko 1    8 - 46  

Hellevoets Effect 2  8 - 42  

Scyedam 3    8 - 39  

De Sprint 6    8 – 22 

 

Persoonlijke resultaten:  

Gerard de Man   22 - 15 68% (ELO: 904)  

Joost Voogt    19 - 09 47% (ELO: 853)  

Rik Kooiman   20 - 06 30% (ELO: 779)  

Bert Brinkman   05 - 00 00% (ELO: 840) 
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Maandag 28 januari 2019 

Hellevoets Effect 2 heeft in de 5e klasse A van de reguliere competitie een 

monsteroverwinning geboekt op buurman De Sprint 6. Alleen Rik Kooiman gaf de 

Briellenaren nog enige hoop op een overwinning, maar trok de wedstrijden tegen 

Bart van der Reijden, Aad van Loon en Henny Vervat toch steeds naar zich toe. 

 

Joost Voogt kende opstartproblemen en verloor zijn eerste wedstrijd van Bart. 

Aad en Henny bond Joost aan zijn zegekar. En .... Gerard de Man? Die stond 

alleen een gamewinst toe aan Aad (3-1). Bart (voor het eerst sinds 27 jaar 

speelden beide mannen weer eens tegen elkaar) en Henny kregen geen game: 

3-0. 

 

Winst in het dubbel (Joost/Gerard) bleef ook in Hellevoetsluis. Daarmee kwam de 

eindstand op 9-1 in Hellevoets voordeel. 

 

Volgende week vrijdag 8 februari resit het team naar Schiedam voor de 

confrontatie met Scyedam 3. 

 

Vrijdag 8 februari 2019: 

Scyedam 3-Hellevoets Effect 2: 6-4 

Hellevoets Effect 2 heeft vrijdagavond de uitwedstrijd in de 5e klasse A van de 

reguliere competitie met 4-6 verloren van Scyedam 3. Schiedammer Dirk Vos 

was een onneembare vesting voor onze mannen. Dirk won zijn drie 

enkelwedstrijden. 

De uitslag gaf de verhoudingen goed weer. De meeste wedstrijden gingen gelijk 

op. De verschillen waren telkens niet zo groot. 

Hellevoets Effect 2 kwam met 0-4 achter voordat Bert Brinkman en Gerard de 

Man echt iets terug konden doen: 2-4. Joost Voogt verloor daaropvolgend van 

Dirk Vos, maar Gerard gaf het team weer hoop op een gelijk spel (deze avond 

het hoogst haalbare). Maar Dirk Vos maakte met een duidelijke overwinning op 

Bert Brinkman aan alle illusies een eind. In het slotakkoord gaf Gerard de Man de 

uitslag een beter aanzien: 4-6. 

Scyedam: Dirk Vos 3, Henk Rensman 1, Tom Schoenmakers 1 Dubbel 1. 

Hellevoets Effect: Gerard de Man 2, Joost Voogt 1, Bert Brinkman 1, dubbel 0. 

 



Maandag 18 februari 2019 

Hellevoets Effect 2-Diveko 1: 7-3  (5e klasse A reguliere competitie) 

Hellevoets Effect 2 heeft zichzelf maandagavond een goede dienst bewezen door 

de thuiswedstrijd tegen Diveko 1 met 7-3 te winnen. Dit resultaat levert onze 

mannen de eerste plaats van de ranglijst op in de 5e klasse A van de reguliere 

competitie. 

Pas bij de 6-0 lukte het de Schiedammers iets terug te doen. Joost Voogt verloor 

van invaller Peter Schuurbiers (0-3) en Rik Kooiman dolf het onderspit tegen 

invaller Henk Hekman (1-3). Nadat Joost de stand op 7-2 had gebracht, verloor 

Gerard in de laatste wedstrijd van de avond zijn enige wedstrijd tegen Leen de 

Ligt (0-3). 

HE 2: Gerard de Man 2x, Joost Voogt 2x, Rik Kooiman 2x, dubbel 1x. 

Diveko 1: Peter Schuurbiers 2x, Leen de Ligt 1x, Henk Hekman 0x, dubbel 0x. 

 

Dinsdag 5 maart 2019: 

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in Spijkenisse een traditioneel lange 

avond beleefd met de wedstrijd tegen De Repelaer 3 met helaas een 2-8 

nederlaag als resultaat (5e klasse J). Ondanks prima spel, bleef Bert Brinkman 

puntloos. Rik Kooiman stond extra onder druk door de aanstaande geboorte van 

een kleinkind. Gerard de Man was door Rinus van Lier op rantsoen gezet voor 

wat betreft de sorryballen. 

De avond begon nog goed aan Hellevoetse kant. Gerard de Man versloeg in de 

openingsmatch Kees van Oers met 6-11, 11-9, 6-11, 11-8 en 11-5. De toon was 

gezet. Of toch niet? 

Rik Kooiman kon goed mee met Frank Wagemans, maar moest de zege toch aan 

de tegenstander laten: 7-11, 8-11, 8-11. Bert Brinkman maakte het vervolgens 

voorzitter Rinus van Lier erg lastig, maar moest de sympathieke Spijkenissenaar 

toch feliciteren: 11-9, 5-11, 14-16, 10-12. 

Met een mooie 3-1 overwinning in het dubbelspel (Frank/Rinus tegen 

Gerard/Bert) trokken onze mannen de stand weer op gelijke hoogte: 2-2. Tot 

zover alles volgens plan en traditie. Maar daarna was het over. Alle volgende 

wedstrijden gingen naar De Repelaar. 

Gerard had kansen tegen Frank, maar benutte ze niet (1-3). Bert Brinkman 

besloot de volle vijf games te gebruiken tegen Kees, maar verloor toch met 7-11 

in de beslissende. Rik kon Rinus bijhouden, maar kwam nooit op game- of 



setpoint (0-3). Bert bood ook Frank goed tegenstand, doch verloor nipt (1-3). 

Gerard kwam te laat op dreef tegen Rinus (1-3) en Rik zorgde voor een mooi 

slotakkoord tegen Kees, maar verloor in vijven met 3-11 in de beslissende game. 

 

Vrijdag 22 maart 2019 

De Sprint 6-Hellevoets Effect 2 (5e klasse A reguliere competitie) 

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de uitwedstrijd in Brielle met 6-4 

gewonnen van hekkensluiter De Sprint 6. In de wedstrijd voor de 5e klasse A 

ging Hellevoets Effect voortvarend van start. Via een 2-0 voorsprong liep het 

team uit naar een 4-1 voorsprong. De Sprint kwam nog terug tot 4-3. Toen 

stelde Hellevoets Effect 2 orde op zaken en liep uit naar 6-3. In de slotpartij 

kwam De Sprint nog terug tot 4-6. 

 

Man Of The Match was Gerard de Man. Hij bleef ongeslagen in het enkelspel en 

won samen met Rik Kooiman ook het dubbelspel. De Kersvers Opa Rik won deze 

vrijdagavond alleen zijn openingswedstrijd van Henny Vervat. Joost Voogt won 

eveneens van Henny, bleef in de andere wedstrijd de tegenstanders Bart van der 

Reijden en Willem Hillenaar goed bij, maar kwam telkens net niet tot winst. Ook 

Riks individuele nederlagen waren met minimaal verschil. 

 

Hellevoets Effect komt volgende week niet in actie. De wedstrijd tegen Scyedam 

is verplaatst naar 15 april 2019. 

 

Woensdag 3 april 2019: 

Diveko 1-Hellevoets Effect 2 (5e klasse A regulier) 

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de uitwedstrijd tegen Diveko 1 de nul 

vastgehouden. Dat waren de begeleidende woorden van Gerard de Man bij het 

op de HE GroepsApp geplaatste foto van het wedstrijdbriefje. Het lokte Dick 

Struik de opmerking uit dat hij als (voormalig) keeper ook altijd blij was de nul 

vastgehouden te hebben. Maar wat betekent dit allemaal? 

Nou, eenvoudig. Diveko 1 was gewoon te sterk voor onze mannen. Alleen de 

openingspartij ging in vijven, drie in vieren en de overige wedstrijden werden in 

drie games verloren. Gerard de Man was het dichtst bij de overwinning. Rik 

Kooiman en Joost Voogt waren kansloos tegen Hans Tromer, René Schewe en 

Peter Schuurbiers. 



 

Einduitslag Diveko 1-Hellevoets Effect 2: 10-0. Au!!! 

Noot: 

Later is door de competitieleider bekend gemaakt (10 april 2019) dat 

Peter Schuurbiers ongerechtig was (4e invalbeurt). Daardoor komt de 

uitslag op 7-3. Toch niet de nul vastgehouden dus… 

 

Maandag 8 april 2019 

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

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de thuiswedstrijd in de 5e klasse van de 

reguliere competitie met 4-6 van De Repelaer 3 verloren. Deze traditionele 

"beladen" ontmoeting nam zoals gebruikelijk veel tijd in beslag. 

Rik Kooiman opende tegen Frank Wagemans. Rik speelde goed, maar kon het 

net niet bolwerken: 6-11, 12-14, 10-12. 

Gerard de Man nam vervolgens de volledige vijf games om Daan van Houdt te 

verslaan: 3-11, 11-7, 7-11, 11-6, 11-9. Omdat Joost Voogt De 

Repelaervoorzitter Rinus van Lier met 3-1 versloeg (12-10, 3-11, 11-7, 11-7) en 

het dubbelspel in Hellevoetse winst eindigde (Gerard/Joost versus Frank/Daan) 

kwam HE 2 op een mooie 3-1 voorsprong. 

De Repelaer beet vervolgens goed van zich af. Frank (3-0 tegen Gerard), Rinus 

(3-0 tegen Rik) en Daan (3-0 tegen Joost) brachten De Repelaer op voorsprong: 

4-3. Gerard bracht door een mooie 3-1 overwinning op Rinus beide teams weer 

op gelijke hoogte.  

De druk lag op de laatste vier spelers. Zij gingen over winst, gelijkspel of verlies. 

Het werd een positief einde voor De Repelaer. Frank en Daan wonnen hun laatste 

wedstrijd van Joost (3-0) respectievelijk Rik (3-2). 

Voor De Repelaer volgt nu een spannende week. Vrijdag speelt Diveko 1 een 

uitwedstrijd tegen Scyedam 3. Bij een 9-1 of 10-0 overwinning is Diveko 

kampioen. Wint Diveko met 8-2 dan eindigt het gelijk met de Spijkenisser 

mannen en zullen games geteld moeten worden van de onderlinge wedstrijden. 

De Repelaer en Diveko wonnen de onderlinge thuiswedstrijden met 6-4. Bij elke 

andere uitslag is De Repelaer 3 kampioen. We zijn benieuwd. 

Hellevoets Effect 2 speelt volgende week maandag de laatste wedstrijd van het 

seizoen. Het ontvangt in de eigen zaal Scyedam 3. Daarna zit het goede seizoen 

voor onze mannen er op. Volgend jaar opnieuw in de 5e klasse. 



 

Maandag 15 april 2019 

Hellevoets Effect 2-Scyedam 3: 6-4 (5e klasse A reguliere competitie) 

Hellevoets Effect 2 heeft de laatste voorjaarswedstrijd met winst afgesloten. De 

uitgestelde wedstrijd in de 5e klasse A van de reguliere competitie leverde een 6-

4 zege op voor Gerard de Man, Rik Kooiman en Joost Voogt. Tegenstander was 

het sympathieke, sportieve team Scyedam 3. 

 

Of het aan de sfeer in de sporthal lag, zijn gemoedstoestand of de vorm, alleen 

hij kan het weten, maar Rik Kooiman bleef zonder overwinning in het enkelspel. 

Alleen in de laatste wedstrijd waren er winstkansen. Maar helaas liet Rik Henk 

Rensman met 12-10 in de vijfde game er met de winst vandoor gaan. 

Gelukkig voor Rik ging het dubbel samen met Gerard de Man wel goed. Het 

leverde een mooie 3-1 zege op. 

 

Gerard de Man heeft de laatste weken zoveel gespeeld dat de vorm er op het 

einde van dit seizoen goed in zit. Driemaal winst voor Gerard! Eenmaal in vieren, 

tweemaal in vijven. Maar de bonus is dit keer voor hem! 

Joost Voogt tenslotte won van Henk Rensman (3-2) en Teun Kroone (3-2), 

verloor van Dick Vos (0-3).  

 

Een mooi einde van deze voorjaarscompetitie voor het 2e reguliere team. Met 

een derde plaatst in de eindrangschikking als beloning. 

Persoonlijke resultaten van deze avond: 

HE 2: Gerard 3x, Joost 2x, Rik 0x, dubbel 1x. 

Scyedam 3: Dick 2x, Teun 1x, Henk 1x, dubbel 0x. 

 

 

Stand 3e klasse F  

De Beer 1    10 - 35 kampioen en promotie  

Hellevoets Effect 1  10 - 30  

De Repelaer 2   10 - 28  

De Treffers (M) 2   10 - 26  

TOG 3    10 - 15 degradeert  

Alexandria '66 10  10 - 11* degradeert 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015710&tid=1095904
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015710&tid=1095682
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015710&tid=1095698
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015710&tid=1095306
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015710&tid=1096160
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015710&tid=1095887


Persoonlijke resultaten:  

Onno Blok    04 - 03 75% (ELO: 1300)  

Arno Ynzonides   18 - 11 61% (ELO: 1154)  

Rob Huizinga   12 - 07 58% (ELO: 1156)  

Joyce Ynzonides-Janissen 04 - 02 50% (ELO: 1090)  

Barry van Dijk   02 - 01 50% (ELO: 1199) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 31 januari 2019 

Hellevoets Effect 1 heeft donderdagavond de uitwedstrijd tegen De Treffers M 

2 met 2-3 verloren (3e klasse F).  

In deze wedstrijd voor de 3e klasse F van de duocompetitie wonnen Rob 

Huizinga en Arno Ynzonides beiden van Frank Oldenhof (3-0 resp. 3-1), maar 

verloren van Jan Flohil (1-3 resp 0-3).  

Het beslissende dubbelspel viel met klein verschil in het voordeel van De Treffers 

uit: 9-11, 11-1, 9-11 en 8-11. 

De eerste twee punten in the pocket, maar veel belangrijker was wel de 

terugkeer van Rob achter de wedstrijdtafel. Fijn!  

 

Maandag 4 februari 2019 



Hellevoets Effect 1 heeft zich maandagavond hersteld van de 2-3 nederlaag 

tegen De Treffers M 2. Rob Huizinga en Arno Ynzonides wonnen de thuiswedstrijd 

tegen TOG 3 met 4-1 (3e klasse F duocompetitie).  

Arno Ynzonides bleef ongeslagen. Hij versloeg zowel Olav Koning (3-0) als 

Martijn de l'Ecluse (3-1). Rob won ook van Olav (3-1), maar verslikte zich in 

Martijn (1-3). Het dubbel werd met 3-0 gewonnen waardoor de mooie eindstand 

op het wedstrijdformulier kwam. 

 

Maandag 11 februari 2019 

Hellevoets Effect 1-Alexandria’66 10: 3-2 (3e klasse F) 

Het is even wennen: de spelersbingo van beide teams 1 in deze 

voorjaarscompetitie. Deze verslaggever wordt vooraf niet geïnformeerd over de 

teamsamenstelling (als dat überhaupt zou moeten) zodat de voorbeschouwing 

niet specifieker kan. Maar ja, willen de honderd vaste volgers van onze 

Facebookpagina dit wel weten.....??? 

Gisteren verscheen duoteam 1 voor de wedstrijd tegen Alexandria'66 10 met 

Barry van Dijk en Arno Ynzonides achter de tafel (3e klasse F).  

Barry begon de avond tegen Falko Schouten. Het werd een boeiende wedstrijd 

die uiteindelijk in het voordeel van Falko werd beslist: 7-11, 11-6, 11-13, 9-11. 

Arno Ynzonides trok daarna redelijk eenvoudig de teams op gelijke hoogte. Hij 

won met 11-8, 11-7 en 11-2 van Mark Bloem.  

Alles leek er op dat het dubbel een belangrijk punt zou worden. Daarom was het 

goed te zien dat Barry en Arno het direct serieus aanpakten: 11-2. Ze lieten de 

tweede game uit hun handen glippen (10-12), maar herstelden zich goed door 

met 13-11 en 11-5 de wedstrijd naar zich toe te trekken. Pauzestand: 2-1. 

Na de pauze had Barry van Dijk ook geen moeite met Mark Bloem. Met 3-0 werd 

de Rotterdammer aan de kant gezet: 11-7, 11-9 en 11-3. Kon Arno Ynzonides de 

stand een nog beter aanzien geven??? Nee, jammer genoeg niet. Al bood Arno 

goed tegenstand. Hij verloor in vijf games van Falko Schouten: 9-11, 11-8, 4-11, 

11-9 en 3-11. 

Een 3-2 overwinning. Zoals de competitie zich nu ontwikkelt zullen De Beer 1 

(Rozenburg) en De Treffers Melissant 2 de voornaamste concurrenten zijn voor 

het kampioenschap. Tegen De Treffers is in de eerste wedstrijd met 2-3 verloren. 

Volgende week dinsdag ontvangt De Beer 1 ons team in Rozenburg. Dan zal veel 

duidelijk worden... 



Maandag 18 februari 2019 

Hellevoets Effect 1-Salamanders 6: 3-7  (2e klasse D reguliere 

competitie) 

Hellevoets Effect 1 blijft vrijwel zeker alleen deze voorjaarscompetitie in de 2e 

klasse D van de reguliere competitie. Gisteren werd de vierde nederlaag geleden 

van deze voorjaarscompetitie. In evenveel wedstrijden. Concurrent Salamanders 

6 was aan ons team gewaagd (5 wedstrijden werden beslist na 5 games), maar 

ging uiteindelijk wel met een 7-3 winst terug naar Wateringen. 

Onno Blok, Barry van Dijk en Joyce Ynzonides-Janissen kwamen deze 

thuiswedstrijd in actie. Onno blesseerde zich al in de eerste wedstrijd (rug), 

speelde de avond "op eieren" uit en wist desalniettemin 1 wedstrijd te winnen. 

Barry van Dijk won op keurige wijze tweemaal. Joyce bleef zonder winst. Barry 

en Joyce verloren samen het dubbel met 12-14 in de vijfde game. 

De trieste aanblik in de lege sportzaal verhoogde na afloop niet het humeur van 

onze spelers... 

 

Dinsdag 19 februari 2019 

De Beer 1-Hellevoets Effect 1: 3-2 (3e klasse F duocompetitie) 

In een spannende wedstrijd heeft Hellevoets Effect 1 dinsdagavond in Rozenburg 

met 2-3 verloren van De Beer 1 (2e klasse F duocompetitie). 

Joyce en Arno Ynzonides trokken naar Rozenburg om deze voor het 

kampioenschap beladen partij tot een goed einde te brengen. 

Arno opende samen met Arnold Sturkenboom de avond met een partij over de 

volle vijf lengten. Met 11-7 in de beslissende vijfde game trok Arnold de 

wedstrijd naar zich toe. Joyce was maandagavond blijkbaar goed ingespeeld (of 

Arno bracht haar tot goede prestaties). In straight games bracht ze Edwin 

Jouvenaar een nederlaag toe: 11-4, 11-3, 11-6. De stand was weer gelijk.  

Het werd zelfs nog mooier door een zwaar bevochten overwinning in het 

dubbelspel. Joyce en Arno namen een 2-0 gamevoorsprong (11-5. 11-5), lieten 

Arnold en Edwin terug komen (9-11, 8-11) om daarna definitief toe te slaan: 11-

7! Hellevoets Effect 1 op voorsprong! 

Arnold bracht beide teams weer op gelijke hoogte door ook Joyce te verslaan. Hij 

was bestand tegen onze materiaalspeelster en wachtte geduldig het goede 

moment af. Met 11-8, 7-11, 11-9 en 11-8 wist Arnold Joyce te verslaan. 

Tussenstand: 2-2! 



Het was aan Arno om onder druk te presteren tegen Edwin en de overwinning 

naar zich toe te trekken. Maar dat lukte niet. Edwin won de eerste game met 11-

4, liet de tweede aan Arno 4-11 om daarna definitief de winst naar De Beer te 

spelen: 11-6 en 11-8. 

De achterstand van Hellevoets Effect op De Beer is opgelopen naar vier 

winstpunten. Het lijkt al een groot gat. Maar er zijn gelukkig nog zes wedstrijden 

te gaan om de boel te repareren en De Beer te achterhalen. Maar zeker De 

Treffers M 2 niet uit het oog verliezen! Het zal tussen deze drie teams gaan om 

het kampioenschap. Maar na de voorjaarsvakantieweek wacht eerst nog de 

laatste team op de ranglijst Alexandria'66 10. 

 

Maandag 4 maart 2019: 

Hellevoets Effect duo 1 heeft gisterenavond een 2-3 nederlaag geleden tegen 

De Repelaer 2 in de 3e klasse F. Na een 0-3 achterstand, herstelde HE 1 zich 

enigszins door de laatste twee enkelspelen te winnen. 

Onno Blok en Daniel Koppenol openden de wedstrijd met een aantrekkelijk 

schouwspel. Af en toe leuke rally's tussen beide spelers. Onno kreeg alle kans op 

aanvallen bij Daniel die ver achter de tafel speelt. Onno pakte de eerste game 

(11-9) maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in Daniel: 4-11, 6-11 en 

8-11. 

Joyce Ynozonides-Janissen verving op het laatste moment Rob Huizinga. Joyce 

beet goed van zich af, al had Alex Lankers geen moeite met het materiaal en 

spel van Joyce en bracht haar zonder noemenswaardige problemen een 

nederlaag toe: 6-11, 5-11, 12-14. 

Ook in het dubbel waren Daniel en Alex soeverein de baas. Ze gaven Onno en 

Joyce alleen de eerste game (11-9) om vervolgens toe te slaan: 6-11, 6-11, 7-

11. 

Met een 0-3 achterstand begonnen Onno en Joyce aan de laatste partijen van de 

avond. Ze waren niet van plan een monsternederlaag te pikken en herstelden 

zich knap met beiden een overwinning. Onno versloeg Alex in drie games (11-2, 

11-9, 11-8) en Joyce overwon - toch wel verrassend - Daniel die geen grip kreeg 

op Joyce's spel: 11-7, 9-11, 11-4 en 11-6. 

Hierdoor kreeg de eindstand een acceptabel aanzien. Wel een nieuwe 2-3 

nederlaag. De derde in vijf wedstrijden. Dit zou wel eens beslissend kunnen zijn 

voor het beoogde kampioenschap. Een geluk bij dit ongeluk: de vier 



kampioenkandidaten zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd. Al is tegen de drie 

concurrenten nu een 2-3 nederlaag geleden. Een schone taak in het vooruitzicht 

voor de tweede competitiehelft. Wellicht kan ons 1e duoteam alsnog verrassen. 

 

Vrijdag 15 maart 2019 

Alexandria’66 10-Hellevoets Effect 1: 2-3. 

Hellevoets Effect duoteam 1 heeft gisterenavond de belangrijke uitwedstrijd 

tegen Alexandria'66 10 met 3-2 gewonnen. Arno Ynzonides en Rob Huizinga 

reden naar Rotterdam en speelden tegen Terence Franssen en Roy Mewe. 

 

Rob opende goed door Terence met in vijf games te verslaan: 11-9, 9-11, 5-11, 

11-8, 11-4. Arno kwam met 0-2 achter tegen Roy (11-13, 9-11), maar herstelde 

de schade voortreffelijk (11-5, 11-9). In de beslissende game kwam Arno 

uiteindelijk net te kort: 8-11. 

 

Het dubbel ging overtuigend in de tas van Rob en Arno. Terence en Roy kwamen 

er niet aan te pas: 11-9, 11-5, 11-3. 

 

Na de pauze toonde Arno vorm door zonder noemenswaardige problemen 

Terence te verslaan: 11-4, 11-5, 11-7. De grote vraag voorafgaande aan de 

laatste wedstrijd was of Rob er in zou slagen het voor de ranglijst broodnodige 

vierde winstpunt van deze avond binnen te slepen. Het antwoord is: nee. Roy 

was deze wedstrijd te sterk: 5-11, 6-11, 11-8, 6-11. 

 

Een mooie overwinning voor onze mannen! Maandagavond zal na de 

thuiswedstrijd tegen De Treffers M 2 meer duidelijk zijn met betrekking tot de 

kampioenskansen. We zijn benieuwd waar ons 1e duoteam nog toe in staat is? 

 

18 maart 2019 

Hellevoets Effect 1-De Treffers 1: 4-1 (3e klasse F duocompetitie) 

Hellevoets Effect 1 heeft de laatste strohalm gegrepen die moet leiden tot een 

kampioenschap in de 3e klasse F van de duocompetitie. Concurrent De Treffers M 

2 werd met mooie cijfers verslagen: 4-1. 

Hoogtepunt van de wedstrijd was de confrontatie tussen clubkampioen Arno 

Ynzonides en Jan Flohil. Arno versloeg in het bijzijn van veel publiek de taaie, 



verraderlijke Jan Flohil met 11-9 in de vijfde game. Arno moest daarvoor een 0-2 

gameachterstand goed maken (13-15, 9-11), deed dat ook (11-5, 11-3) en liep 

in de beslissende game uit naar een 8-3 voorsprong. Kat in het bakkie!?! Maar 

blijf altijd alert tegen Jan. Hij kwam op eigenwijze terug in de wedstrijd: 8-8. Om 

en om werden er punten gescoord. Uiteindelijk wist Arno de wedstrijd over de 

streep te trekken: 11-9. 

Jan wist later wel Rob Huizinga te verslaan. Rob mist door zijn lange afwezigheid 

(door ziekte) vastheid en kreeg geen grip op Jans lastige spel. Rob verloor met 

3-11, 5-11 en 10-12. Rob won in de openingspartij wel van Frank Oldenhof: 11-

7, 11-7, 11-9. Samen met Arno werd ook het dubbelspel in winst omgezet: 11-5, 

13-11, 11-4. 

Door deze overwinning komt Hellevoets Effect op gelijke hoogte met De Treffers 

M 2. Beiden hebben nu drie winstpunten achterstand op koploper De Beer 1. 

Maar dat team heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Dus: de opdracht is duidelijk. 

Volgende week een 5-0 uitoverwinning op hekkensluiter TOG 3. 

 

Vrijdag 29 maart 2019 

TOG 3-Hellevoets Effect 1 (3e klasse F duocompetitie): 1-4 

Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond in Maassluis de uitwedstrijd tegen TOG 3 

met 4-1 gewonnen (3e klasse F). Onno Blok bleef zonder nederlaag. Hij won 

samen met Arno Ynzonides ook het dubbelspel. Arno won van Martijn de l'Ecluse 

(3-1), maar verloor van Aad van Lienden (2-3 met 9-11 in de vijfde game). 

Doordat De Beer 1 met 3-2 van De Repelaer 2 won, hebben de Rozenburgers nu 

6 wedstrijdpunten voorsprong met nog confrontaties met onze mannen en De 

Treffers voor de boeg. Maandag komt het De Beer 1 naar De Eendraght. In 

theorie is het kampioenschap nog mogelijk. Maar De Beer is een goed team dat 

vermoedelijk de 6 winstpunten niet meer weggeeft. Onze mannen is het lachen 

desalniettemin niet vergaan (foto). 

 

Maandag 1 april 2019 

Helelvoets Effect 1-De Beer 1: 3-2 (duocompetitie 3e klasse F) 

In een goede wedstrijd heeft Hellevoets Effect 1 maandagavond koploper De 

Beer 1 met 3-2 verslagen. Vooral in het enkelspel waren leuke, spannende 

wedstrijden te zien waarin af en toe voor het plukje toeschouwers uitstekend 

spel getoond werd. Het dubbelspel ging overtuigend en verdiend naar De Beer 1. 



Rob Huizinga opende met een goede overwinning op Arnold Sturkenboom. Met 

12-10, 11-6 en 15-13 liet hij de Rozenburger naar de kant gaan. Arno Ynzonides 

trok zich op aan Robs overwinning en wist met goed spel ook Edwin Jouvenaar te 

verschalken: 11-8, 8-11, 11-6, 11-7. 

Geen schijn van kans hadden Arno en Rob in het dubbelspel tegen Arnold en 

Edwin. Teveel onnodige fouten werd het Hellevoetse duo fataal. Rob Huizinga 

werd daarna de Man of the Match door Edwin Jouvenaar zijn tweede nederlaag 

van de avond toe te brengen. Met 11-8, 8-11, 11-4, 8-11 en 11-6 ging de 

overwinning naar Rob. 

In de slotpartij kon Arno Arnold niet verrassen. Met het kleinst mogelijke verschil 

wist Arnold de Hellevoeter te verslaan: 9-11, 14-16, 8-11. 

De overwinning is een doekje voor het bloeden voor duoteam 1. Weer lopen ze 

met klein verschil het kampioenschap mis. Het team was dit voorjaar opnieuw 

niet stabiel genoeg. 

 

Vrijdag 12 april 2019: 

De Repelaer 2-Hellevoets Effect 1: 2-3 (duo 3e klasse) 

Hellevoets Effect 1 heeft gisterenavond de voorjaarscompetitie afgesloten met 

een 3-2 uitoverwinning op De Repelaer 2 (3e klasse F duocompetitie). Hiermede 

eindigt ons wisselvallige team op de tweede plaats achter de terechte kampioen 

De Beer 1 uit Rozenburg.Rob Huizinga en Arno Ynzonides zorgden gisteren voor 

de punten. Rob begon met een 3-1 overwinning op D.A Lankers (11-6, 11-9, 9-

11, 11-6). Arno Ynzonides vergrootte de voorsprong door een mooie 3-2 zege op 

Daniel Koppenol (8-11. 11-6, 12-10, 2-11, 11-9). Het spannende dubbelspel ging 

na een 2-0 voorsprong toch naar de Spijkenisser mannen: 11-4, 11-9, 6-11, 5-

11, 10-12. Pauze: 2-1 in Hellevoets voordeel. Na de pauze won Arno ook van 

Dankers: 11-8, 11-4, 11-7. In de slotpartij moest Rob zijn meerdere erkennen in 

Daniel: 5-11, 11-5, 4-11, 3-11. De eindstand op het wedstrijdformulier: 3-2 in 

Hellevoets voordeel ! Een mooi competitieslot. Vorige week een sterke wedstrijd 

tegen kampioen De Beer en nu een zege tegen de nummer 3 van de ranglijst.  

 

 

 

 

 



Stand 5e klasse J  

Alexandria '66 16  10 - 38 kampioen en promoveert  

Tavenu 5    10 - 34  

Boomgaardshoek 4  10 - 27  

Hellevoets Effect 2  10 - 22  

Scyedam 7    10 - 15  

Sorry 8    10 - 14 degradeert 

 

Persoonlijke resultaten:  

Addo Koning   12 - 06 50% (ELO: 888)  

Henk Brongers   18 - 05 28% (ELO: 753)  

Gerard de Man   04 - 01 25% (ELO: 904)  

Invaller  

Freek Sprokholt   06 - 05 83% (ELO: 886) 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 28 januari 2018 

Hellevoets Effect duoteam 2 heeft gisterenavond de uitwedstrijd in Schiedam 

tegen Scyedam 7 met 2-3 verloren (5e klasse J).  

 

Voor het Hellevoetse team kwamen Henk Brongers en Addo Koning in de arena. 

Zij beten beiden in het stof tegen de sterke Teun Kroone, maar wisten Henk 

Rensman te verschalken.  

Het beslissende dubbel ging nipt verloren waardoor de eindstand bepaald was: 

2-3. 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015742&tid=1096082
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015742&tid=1096551
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015742&tid=1094841
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015742&tid=1095691
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015742&tid=1096812
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015742&tid=1097287


Het was een bijzondere avond. De teams gaven elkaar nauwelijks wat toe. Alle 

wedstrijden werden met klein verschil beslist. Het zal de vier mannen de nodige 

hartkloppingen en zweetdruppels gekost hebben. 

 

Henk Rensman-Henk Brongers: 10-12, 10-12, 11-8 en 8-11. 

Teun Kroone-Addo Koning: 11-7, 11-7, 11-13 en 13-11. 

Dubbel: 12-10, 13-15, 13-11, 11-9 (!!!) 

Henk Rensman-Addo Koning: 6-11, 15-13, 10-12, 11-13. 

Teun Kroone-Henk Brongers: 12-10, 11-9, 11-9. 

Maandag 4 februari volgt de thuiswedstrijd tegen Alexandria'66 16. 

 

Maandag 4 februari 2019 

Hellevoets Effect 2 heeft maandagavond de thuiswedstrijd tegen Alexandria'66 

16 met 2-3 verloren (5e klasse J duocompetitie). Vier van de vijf wedstrijden 

gingen over vier games. Addo Koning en Henk Brongers verloren beiden van Rob 

Mewe en wonnen van Ronald Alesse. Het beslissende dubbelspel ging nipt 

verloren (11-9, 10-12, 7-11 en 11-13), waardoor de Rotterdammers met de 

zege aan de haal gingen. 

Het is de tweede 2-3 nederlaag voor onze mannen. Vorige week ging Scyedam 7 

met een 3-2 zege aan de haal. Gaat HE 2 volgende week maandag 

Boomgaardshoek wel verslaan??? Ja toch zeker... 

 

Maandag 11 februari 2019 

Hellevoets Effect 2-Boomgaardshoek 4: 0-5 (5e klasse J duocompetitie) 

Duoteam 2 is zonder Arie van Keeken en Addo Koning (beiden geblesseerd), 

maar met Henk Brongers en Gerard de Man maandagavond tegen een 

geflatteerde 0-5 nederlaag aangelopen. De uitslag doet vermoeden dat Henk en 

Gerard totaal kansloos waren tegen Dennis van Hoorn en Ulrich Wijbers van 

Boomgaardshoek 4. Maar de gamestanden zeiden toch echt wel anders. Het had 

zo een paar keer ook in Hellevoets voordeel uit kunnen vallen. Het dubbelspel 

was het hoogtepunt van de avond: spectaculair en met mooie rally's!  

 

Wie gaat het tij keren bij duo 2? Na twee 2-3 nederlagen, hakt deze 0-5 er fors 

in. Het team zal in de komende 7 wedstrijden alle zeilen bij moeten zetten om 

niet op de degradatieplaats terecht te komen. Maar de bal is rond. 



Maandag 18 februari 2019 

Tavenu 5-Hellevoets Effect 2: 4-1  (5e klasse J duocompetitie) 

Het tweede duoteam heeft gisterenavond in Numansdorp een 1-4 nederlaag 

geleden tegen Tavenu 5. Het waren vijf leuke partijen waarbij Henk Brongers en 

Freek Sprokholt aan Silvan Naaktgeboren en Matthijs Vreeman gewaagd waren 

al zijn een 0-11 game van Henk en een 11-0 van Freek niet in de lijn van de 

overige games. 

Silvan Naaktgeboren bleef deze avond zonder nederlaag. Hij won zowel van Henk 

(11-0, 11-7, 11-5) als Freek (11-9, 11-8, 11-6). Freek won van Matthijs (11-9, 

11-13, 11-0, 11-9), maar verloor zoals gezegd van Silvan. Ook het dubbelspel 

was voor de tegenstanders uit Numansdorp: 5-11, 11-7, 8-11, 8-11. 

 

Het wordt een zware voorjaarscompetitie voor Hellevoets Effect 2. Gaat het ze 

lukken in de 5e klasse te blijven??? Maandag 4 maart 2019 zal een belangrijke 

wedstrijd worden. Sorry 8 komt dan op bezoek in De Eendraght. Een 

degradatieconcurrent. Succes mannen!!!  

 

Maar eerst maar een week rust inbouwen... 

 

Maandag 4 maart 2019 

Hellevoets Effect duoteam 2 heeft gisterenavond de eerste overwinning van 

deze voorjaarscompetitie geboekt. Tegenstander Sorry 8 werd met 3-2 naar 

huis gestuurd (5e klasse J). En of het nu te maken had met de aanwezigheid 

van de langdurig geblesseerde Arie van Keeken? Wie het weet, mag het zeggen! 

Addo Koning opende met een vijf gameswedstrijd tegen Sorry kopman Ed 

Reniers. Met tweemaal 11-9 nam Addo een 2-0 voorsprong, maar kon dit helaas 

niet vasthouden en tot een goed einde brengen. Met 7-11, 6-11 en 7-11 ging Ed 

alsnog met de zege aan de haal. 

Henk Brongers is goed op dreef deze voorjaarscompetitie. De verwachtingen 

waren hooggespannen. En hij maakte het waar, al moet de eerlijkheid gezegd 

worden dat de zege tegen de in de competitie debuterende Jeroen de Klerk 

moeizamer tot stand kwam als verwacht. Of was Henk in een goede bui en gaf 

hij Jeroen volop speelmogelijkheid. De gamestanden: 11-5, 9-11, 13-11 en 11-7. 

Belangrijke winst werd er geboekt in het dubbel. Ed en Jeroen moesten erg 

wennen aan de aangepaste regels voor duo's waarin een speler met een 



beperking meedoet. Henk en Addo trokken de wedstrijd met 3-0 naar zich toe 

(11-4, 11-7, 11-7). 

Na de pauze bracht Addo de winst binnen. Jeroen had aardig grip op de 

wedstrijd, maar de routine van Addo was meester: 11-6, 8-11, 12-10, 12-10. 

In de slotpartij was Henk van plan de voorsprong verder uit te bouwen. Elk 

winstpunt kan belangrijk worden deze voorjaarscompetitie. De eerste game ging 

met 11-5 naar Henk. In game 2 en 3 wist Ed de winst naar zich toe te trekken: 

11-13, 9-11. Zou Henk zich herpakken? Nee, helaas. Zonder enige kans voor 

Henk, trok Ed de winst in game 4 ook naar zich toe: 4-11. De eindstand van 3-2 

in Hellevoets voordeel kwam hiermede op het scorebord. 

 

Maandag 11 maart 2019 

Boomgaardshoek 4-Hellevoets Effect 2: 0-5. 

De verrassende hekkensluiter Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in de 5e 

klasse J van de duocompetitie een belangrijke 5-0 overwinning geboekt op 

Boomgaardshoek 4.  

Hoogvlieters Dennis van Hoorn en Richard Pijlman moesten vier keer een vijf 

games nederlaag slikken. De vijfde en laatste wedstrijd eindigde na vier games 

in een nederlaag. Je hebt wel eens van die avonden dat twee teams weinig voor 

elkaar onderdoen en het ene er met een 5-0 winst toch van doorgaat. Door 

deze belangrijke overwinning, staat HE 2 voorlopig weer boven de 

degradatiestreep. 

 

Dennis van Hoorn-Henk Brongers: 6-11, 12-10,10-12, 11-7, 6-11 

Richard Pijlman-Freek Sprokholt: 9-11, 6-11, 11-7, 11-6, 7-11 

Dubbel: 11-8, 12-10, 12-14, 10-12, 6-11.  

Dennis-Freek: 11-7, 2-11, 11-9, 9-11, 11-13                                 Welldone 

mannen! 

Richard-Henk: 11-6, 9-11, 5-11, 8-11.                Echte krijgers die Henk en 

Freek !!! 

 

Maandag 18 maart 2019 

Hellevoets Effect 2-Scyedam 7 (5e klasse J duocompetitie) 

Hellevoets Effect 2 herstelt zich goed van de tegenvallende eerste competitiehelft 

van de voorjaarscompetitie. Inmiddels heeft het team de degradatieplaats 



verlaten en de weg naar boven ingeslagen. Gisteren kwam daar een mooie 4-1 

overwinning bij. Scyedam 7 werd in de wedstrijd voor de 5e klasse J met 4-1 

verslagen. De enige nederlaag leed Addo Koning tegen Teun Kroone: 6-11, 11-9, 

11-9, 8-11, 5-11. Freek Sprokholt bleef ongeslagen. Hij won zowel van Teun 

Kroone (12-10, 11-7, 11-7) als van Henk Rensman (4-11, 11-8, 12-10, 11-6). 

De niet geheel fitte Henk Brongers won samen met Addo Koning het zwaar 

bevochten dubbelspel (11-7, 7-11, 11-9, 13-11). Addo won met 14-12, 12-10, 

11-8 van Henk Rensman. 

Een geflatteerde, maar mooie overwinning die later nog wel eens van groot 

belang kan zijn. 

 

Maandag 25 maart 2019 

Alexandria’66 16-Hellevoets Effect 2 (5e klasse duocompetitie): 5-0. 

Hellevoets Effect 2 heeft dinsdagavond in Rotterdam een geflatteerde 0-5 

nederlaag geleden tegen koploper Alexandria'66 16. Addo Koning en Henk 

Brongers verkochten hun huis opnieuw duur. Het bleek net niet goed genoeg... 

 

Addo Koning was in zijn openingswedstrijd zeker niet kansloos tegen Ronals 

Alessie. Desalniettemin bleef de winst in Rotterdam: 11-9, 3-11, 10-12, 10-12. 

 

Henk Brongers is deze voorjaarscompetitie (mits fit) goed op dreef. Hij had 

echter geen schijn van kans tegen de Alexandria'66 kopman Rob Mewe. Rob 

heeft deze voorjaarscompetitie pas twee keer een tegenstander moeten 

feliciteren (16 enkelwedstrijden). De gamestanden: 4-11, 3-11, 4-11. 

 

Het dubbel werd een leuke wedstrijd waarin beide teams aan elkaar gewaagd 

waren. In de beslissende vijfde game wist het Alexandria'66 duo de winst toch 

naar zich toe te trekken (6-11). 

 

Winstkansen voor Henk in de partij tegen Ronald. Toch ging de winst naar 

Ronald: 9-11, 2-11, 9-11. In de laatste wedstrijd bood Addo Rob goed 

tegenstand. Toch was hij niet in staat Rob te pakken. Een 0-3 nederlaag met de 

gamestanden 5-11, 7-11, 8-11 tot gevolg. 

 



0-5. Geen leuke eindstand aan Hellevoetse kant. Nog twee wedstrijden te gaan 

voor klassenbehoud. Tegen Tavenu zal het wellicht weer lastig worden, maar de 

allesbeslissende laatste wedstrijd tegen degradatiekandidaat Sorry 8 moet winst 

op kunnen leveren. Dan speelt ons team ook in het najaar weer in de 5e klasse 

van de duocompetitie. Daar waar het team ook in thuis hoort. 

 

Maandag 1 april 2019 

Hellevoets Effect 2-Tavenu 5: 3-2 (5e klasse J duocompetitie) 

Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond de kampioensaspiraties van Tavenu 5 op 

niets ontziene wijze de grond in geboord door in een sportieve, gezellige 

wedstrijd de twee jonge Numansdorpers met 3-2 te verslaan. 

Addo Koning won na een felle, gelijkopgaande strijd de openingswedstrijd van 

Silvan Naaktgeboren: 12-10, 11-7, 9-11, 13-11. Matthijs Vreeman trok de stand 

weer gelijk door Henk Brongers in vijf games te verslaan: 9-11, 11-8, 13-11, 8-

11, 10-12. Maar omdat het dubbel eenvoudig door Addo en Henk gewonnen 

werd, gingen de Hellevoetsers toch met een 2-1 voorsprong de pauze in. 

Na de pauze had Matthijs weinig kans tegen Addo: 11-4, 11-9, 11-4. In de 

laatste wedstrijd brak de conditie Henk op in zijn wedstrijd tegen Silvan. Maar 

Henk vocht uiteraard voor wat hij waard was. Met 8-11, 8-11, 2-11 werd Silvan 

gefeliciteerd met zijn overwinning. Eindstand: 3-2. 

Hellevoets Effect heeft zich veilig gespeeld. Blijft in het najaar in de 5e klasse. De 

kans op het kampioenschap is voor Tavenu kleiner geworden, maar met 1 

winstpunt achterstand is alles toch nog wel mogelijk. De sleutel ligt bij Scyedam 

7 dat vanavond tegen koploper Alexandria'66 16 aantreedt en volgende week 

maandag tegen Tavenu. 

 

Dinsdag 9 april 2019: 

Sorry 8-Hellevoets Effect 2: 3-2 (duo 5e klasse) 

Hellevoets Effect 2 heeft in de 5e klasse J van de duocompetitie dinsdagavond 

met 3-2 verloren van hekkensluiter Sorry 8. Henk Brongers en Gerard de Man 

speelden in Oud Beijerland. 

Nadat Henk met 0-3 (6-11, 8-11 en 11-13) van Ed Reniers verloren had, nam HE 

2 een 2-1 voorsprong door overwinningen van Gerard op Jeroen de Klerk (3-1: 

11-7, 5-11, 11-3, 11-9) en het spannende dubbel (3-2: 11-7, 5-11, 9-11, 11-4 

en 12-10). 



Na de pauze een gelijkopgaande wedstrijd tussen Ed en Gerard. Ed wist 

uiteindelijk toch Gerard in vijf games te verslaan (3-2: 8-11, 11-9, 11-5, 7-11 en 

11-5). In de slotpartij kon Henk niet voorkomen dat de winst naar de Oud-

Beijerlanders ging. Hij verloor met 0-3 van Jeroen (6-11, 4-11, 7-11). 

Door deze verrassende nederlaag bleef HE 2 na een wisselvallig seizoen met veel 

invallers op de vierde plaats van de ranglijst steken. Hopelijk kan het team in het 

najaar weer elke wedstrijd in de gebruikelijke samenstelling spelen. 

Persoonlijke resultaten:  

Addo Koning 12 gespeeld 6 gewonnen 50%; Henk Brongers 18 - 5 28%; Gerard 

de Man 4 - 1 25% en invaller Freek Sprokholt 6 - 5 83%. 

 

Maandag 15 april 2019 

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

Hellevoets Effect 3 heeft de laatste wedstrijd van de voorjaarscompetitie winnend 

afgesloten (5e klasse L duocompetitie). In de uitgestelde thuiswedstrijd won het 

team met 3-2 van Trefpunt 5. Bert Brinkman kreeg daarbij de helpende handen 

van Addo Koning en Henk Brongers. Zij speelden mee omdat Dimitri Dongor en 

Freek Sporkholt verhinderd waren. 

Het werd een sportieve, gezellige wedstrijd. Veelvuldig klonk een schaterlach van 

een speler door de zaal. Plezier. Genieten. Extra lang. Dus 4 van de 5 

wedstrijden over vijf volle games. 

Addo opende de wedstrijd tegen Adriaan van der Jagt. Addo nam een 1-0 

voorsprong (11-9), maar daarna was het Adriaan die de wedstrijd toch naar zich 

toetrok: 11-8, 11-4, 11-2. Trefpunt op voorsprong. 

In de tweede wedstrijd boekte Bert een benauwde overwinning op Peter van der 

Vlist. De spelers deden niet voor elkaar onder. Met het kleinst mogelijke verschil 

nam Bert de felicitaties van Peter in ontvangst: 11-6, 4-11, 11-9, 12-14, 15-13. 

Maar daar was in game 5 wel een Houdini-act voor nodig (4-10 werd 15-13). 

Het dubbel Addo/Henk nam een 2-0 gamevoorsprong, maar liet de wedstrijd 

toch nog onnodig uit de handen glippen: 12-10, 11-5, 8-11, 8-11, 8-11. De 

felicitaties voor Adriaan en Peter. 

Bert maakte het ook tegen Adriaan weer spannend. Aanvankelijk leek Bert de 

overwinning eenvoudig binnen te halen, nam een 2-0 gamevoorsprong (11-3, 

11-5), maar liet Adriaan volledig terug komen tot 2-2 (7-11, 9-11) om in de 

beslissende game alsnog dodelijk toe te slaan: 11-8. 



De laatste wedstrijd tussen Addo en Peter ging over winst of verlies. En de heren 

dachten wellicht: "We maken er een lange wedstrijd van. Dan heeft het publiek 

ook nog wat." Zo gezegd, zo gedaan. Met 11-9 ging Peter met de eerste game 

aan de haal. Addo nam daarna met twee mooie games een 2-1 voorsprong: 11-

8, 11-8. Geheel in de lijn van de avond maakte Peter gelijk: 11-9. Het 

slotakkoord was voor Addo die de game, de wedstrijd met 11-9 naar zich 

toetrok. En dat betekende winst voor Hellevoets Effect 3, verlies voor Trefpunt 5. 

Door deze winst kwam HE 3 op gelijke hoogte met Trefpunt 5: 23 punten uit 10 

wedstrijden. Maar omdat Trefpunt een beter gamegemiddelde had uit de 

onderlinge confrontaties, eindigen zij op plaats 4 en HE op plaats 5 van de 

ranglijst. 

 

 

 

Stand 5e klasse L  

Diveko 2    10 - 36 kampioen en promoveert  

Alexandria '66 19   10 - 32  

De Repelaer 5   10 - 27  

Hellevoets Effect 3  10 - 26  

Trefpunt 5    10 - 23  

Twenty-one Up 9  10 - 06 degradeert 

 

Persoonlijke resultaten:  

Dimitri Dongor   09 - 06 67% (ELO: 847)  

Bert Brinkman   13 - 07 54% (ELO: 840)  

Freek Sprokholt   14 - 07 50% (ELO: 886)  

Inval:  

Addo Koning   02 - 01 50% (ELO: 888) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015744&tid=1097538
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015744&tid=1095892
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015744&tid=1095701
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015744&tid=1095693
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015744&tid=1096403
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015744&tid=1096125


Maandag 28 januari 2019 

Bert Brinkman en Freek Sprokholt begonnen de competitie namens Hellevoets 

Effect duoteam 3 met een uitwedstrijd tegen Trefpunt 5 uit Krimpen a/d IJssel 

(5e klasse L). 

 

Peter van der Vlist en Adriaan van der Jagt speelden namens Trefpunt. 

Hellevoets Effect wist dat het een moeilijke wedstrijd ging worden, omdat 

Adriaan vorig seizoen 20 overwinningen uit 20 wedstrijden had gescoord. Freek 

begon in zijn eerste wedstrijd moeizaam tegen Peter, verloor de eerste game 

met 6-11, maar kwam steeds beter in zijn ritme en won uiteindelijk toch wel 

eenvoudig zijn wedstrijd: 11-8, 11-9 en 11-2.  

 

Had Bert kansen tegen Adriaan? In de eerste game zeker niet: 2-11. In de 2e 

game ging het gelijk op. Bij 8-8 had Bert de kansen, maar serveerde twee keer 

fout en de game glipte uit zijn handen: 8-11. De 3e game won Bert met 11-8. Hij 

kon dat in de 4e game niet herhalen en verloor met 5-11. Tussenstand: 1-1. 

Freek en Bert moesten in het dubbel nog erg aan elkaar wennen. Het werd een 

duidelijke, verdiende 0-3 nederlaag. 

 

Na de pauze had Bert het maar 1 game lastig tegen Peter. In de 3e game had 

Bert een 10-8 voorsprong, de winst leek binnen, maar Peter knokte zich knap 

terug en won de game met 13-11. De overige games gingen eenvoudig naar Bert 

toe: 11-8, 11-2 en 11-5. Beide teams stonden weer op gelijke hoogte: 2-2. 

Adriaan en Freek maakten er een leuke laatste wedstrijd van. Helaas kon Freek 

de wedstrijd niet winnen: 9-11, 11-8, 7-11 en 2-11. Daardoor stond na afloop 

een kleine nederlaag voor duo 3 op het scorebord. Daar konden Bert en Freek 

achteraf wel mee leven.  

 

Maandag komt de Repelaer 5 naar Hellevoetsluis. Een echte derby tegen Remco 

van Brenkelen en Ian van de Munnik! 

 

Maandag 4 februari 2019 

Hellevoets Effect 3 heeft maandagavond een klinkende thuisoverwinning 

behaald op De Repelaer 5 (5e klasse L - duocompetitie). Dimitri Dongor en 

Freek Sprokholt versloegen Ian van de Munnik en Remco van Brenkelen in het 



enkelspel. Het dubbel ging met 1-3 verloren. Daardoor kwam de mooie 4-1 

eindstand op het wedstrijdformulier.  

Na de 2-3 nederlaag van vorige week, is in de tweede voorjaarsontmoeting de 

winst dus al binnen. 

 

Maandag 11 februari 2019 

Hellevoets Effect 3-Twenty one Up 9: 5-0 (5e klasse L duocompetitie). 

Hellevoets-Effect duo 3 won gisteravond afgetekend met 5-0 van promovendus 

Twenty-one Up 9. Bert Brinkman en Freek Sprokholt speelden tegen Hans 

Roodzant en Giselle Bentvelsen. Bert kende tegen Hans een moeizaam start, won 

de eerste game nipt met 11-9. Na verlies (7-11), winst (11-8) en verlies (4-11) 

in de volgende games, moest er een 5e game aan te pas komen die door Bert 

met 11-5 gewonnen werd. Het was een aanvallende partij. Hoe verder de partij 

vorderde, des te beter Bert speelde.  

 

Freek begon daarna tegen Giselle voortvarend, won de eerste 2 games met 11-9 

en 11-3. Vervolgens knokte Giselle zich terug in de wedstrijd en won de 3e game 

met 11-13. In de 4e game won Freek nipt met 12-10, zodat het 2-0 was voor 

duo 3. 

Zou het dubbel na 2 nederlagen eindelijk eens gewonnen worden? Bert en Freek 

begonnen slecht, verloren de eerste game met 4-11. Daarna trokken beiden de 

dubbelpartij naar zich toe met de gamestanden 11-8, 11-9 (3-9 achterstand!) en 

opnieuw 11-8. Pauze. Met 3-0 voor staan. Het kon niet beter! 

 

Na de pauze had Bert weinig moeite met Giselle en won eenvoudig met 11-4, 11-

5 en 11-8. Giselle had geen antwoord op de serveerballen van Bert. 

Freek had tegen Hans ook weinig problemen en won met 11-6, 10-12, 11-8 en 

11-7. Eindstand: 5-0. 

 

Het gaat goed met duoteam 3. Na 3 wedstrijden al 11 punten. Waar gaat dit 

eindigen?  

Volgende week vrijdag speelt duo 3 tegen Alexandria'66. We zullen het zien de 

komende weken hoe dit mooie begin vervolgd gaat worden. 

(met dank aan Bert Brinkman voor de "inside information") 

 



Vrijdag 22 februari 2019 

Alexandria’66 14-Hellevoets Effect 3: 5-0 (5e klasse L duocompetitie) 

Hellevoets-Effect duo 3 kan zijn kampioenaspiraties voorlopig in de koelkast 

zetten. Freek Sporkholt en Bert Brinkman verloren met 5-0 van nummer 3 

Alexandria 66 19. 

Bert en Freek speelden tegen Ben Leer en Marco Matthij. Beiden kunnen ondanks 

de 0-5 nederlaag terugzien op een goede wedstrijd. 

Bert begon tegen Ben zoals hij meestal begint. Na een 6-0 achterstand kwam hij 

in de eerste game terug tot 6-6 om hem vervolgens met 7-11 te verliezen. Ook 

de tweede game ging met 7-11 verloren. De 3e game was met 11-6 voor Bert. 

Hij kon die goede lijn niet voortzetten en verloor de vierde game en de wedstrijd 

met 7-11.  

Freek kende tegen Marco een slow start, verloor de eerste game met 4-11, de 2 

game met 11-13 (na een 9-7 voorsprong weg) om vervolgens ook de 3e game 

8-11 te verliezen.  

Het dubbelspel loopt nog steeds stroef. Bert en Freek verloren opnieuw in drie 

games: 4-11, 8-11 en 9-11. Met een 0-3 achterstand gingen onze mannen de 

pauze in. 

Na de pauze probeerde duo 3 de schade nog te beperken. Freek speelde tegen 

Ben een goede wedstrijd, had kansen op meer, maar verloor nipt 12-10, 9-11, 8-

11 en 10-12. Het was een wedstrijd met lange en leuke slagenwisselingen. 

In de laatste wedstrijd speelde Bert tegen Marko goed, maar verloor toch in 5 

games met 12-10, 9-11, 9-11, 11-8 en 4-11. Na winst in de 1e game stond Bert 

in de 2e game met 9-7 voor om de game alsnog uit handen te geven. Een 2-0 

gamevoorsprong of 1-1. Mentaal een groot verschil! 

Na afloop van de wedstrijd waren Bert en Freek het over één ding eens: de 

nederlaag was eigenlijk wel erg geflatteerd. 

(verslag met dank aan Bert Brinkman). 

 

Maandag 4 maart 2019 

Hellevoets Effect duoteam 3 staat weer met beide voeten op de grond. 

Gisteren bleek Diveko 2 een maat de groot in de 5e klasse L. Dimitri Dongor 

en Freek Sprokholt verloren beiden van Cor Vink en Bart Wagemans. Ook het 

dubbelspel ging naar de Schiedammers. Bert Brinkman en Dimitri Dongor 

verloren de wedstrijd. 



Meer details zijn over de wedstrijd nog niet bekend. Deze zullen beslist later 

volgen via onze correspondent BB. 

Hellevoets Effect kwam deze voorjaarscompetitie goed uit de startblokken (2-3, 

4-1, 5-0), maar de laatste twee wedstrijden gingen nu met 0-5 verloren. 

 

Maandag 11 maart 2019 

Twenty one Up 9-Hellevoets Effect 3: 1-4. 

We kunnen eigenlijk stellen dat Hellevoets Effect 3 zich gisterenavond veilig 

heeft gespeeld in de 5e klasse L van de duocompetitie. De 4-1 winst tegen 

hekkensluiter Twenty one Up 9 laat zien dat ons team zeker in de 5e klasse 

thuis hoort. De overwinningen kwamen van Dimitri Dongor (2), Bert Brinkman 

(1) en het dubbelspel (Dimitri/Bert). Bert verloor toch wel enigszins verrassend 

van Hans Roodzant. Beide Hellevoeters lieten Giselle Bentvelzen op de hatelijke 0 

staan. Zij won dit voorjaar nog geen enkele competitiewedstrijd. 

 

Reactie Bert Brinkman: 

"We hebben gisterenavond in Rotterdam met 1-4 gewonnen van laagvlieger 

Twenty one Up, Dimitri Dongor en ik speelden tegen Hans Roodzant en Giselle 

Bentvelsen. Er werd snel gespeeld, alle wedstrijden duurden maar 3 games. 

Dimitri opende tegen Hans, won de eerste game met 8-11 (na een 5-0 

achterstand) 4-11 in de 2e game en met een randballetje in de 3e game 10-12. 

Ik had daarna weinig moeite met Giselle en won met 3-0 11-7 11-9 en nogmaals 

11-7. Omdat ook het dubbel gewonnen werd stonden we met de pauze al met 3-

0 voor. We hadden volledig de controle over de dubbelwedstrijd, al doen de 

gamestanden anders vermoeden: 12-14 10-12 en 13-15!!” 

"Na de pauze liet ik mij verassen door Hans die een alles of niets wedstrijd 

succesvol afsloot. Een kansloze nederlaag (0-3). in de laatste wedstrijd kon 

Giselle lang bij blijven, had in de 2e game een 10-7 voorsprong, maar verloor 

toch van Dimitri met 6-11 10-12 en 7-11." 

"Door deze overwinning heeft duo3 zich verzekerd van nog een seizoen 5e klas. 

Het is voor ons team wel jammer dat sommige verenigingen met spelers spelen 

die een veel te hoge ranking hebben. Het scheelt soms 200 punten en dan wordt 

het moeilijk om daar van te winnen. Maandag de wedstrijd om plaats 3 tegen 

Trefpunt." 

 



Vrijdag 29 maart 2019 

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

Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond in de 5e klasse L van de duocompetitie 

een geflatteerde 1-4 uitnederlaag geleden tegen De Repalaer 5. Bert Brinkman 

en Freek Sprokholt speelden niet tegen de heren van Breukelen en van de 

Munnik maar tegen de betere invallers Daan van Houdt en Iman Sieben. 

Bert verloor in de eerste wedstrijd kansloos van Daan. Bert had geen vat op de 

service van zijn tegenstander en verloor kansloos met 11-2 11-4 en 11-9. 

Iman en Freek maakten er een spannende vijfsetter van. Na een 11-1 nederlaag 

leek het er niet op dat Freek er nog een wedstrijd van kon maken. Via de 

standen 10-12 11-9 en 6-11 moest er een vijfde set aan de pas komen. Freek 

kreeg bij 9-10 1 matchpoint maar kon deze niet verzilveren. Iman won met 13-

11. 

Het dubbel werd met 3-0 verloren. 

 

Na de pauze maakten Iman en Bert er een leuke wedstrijd van. Bert ging 

uitstekend van start, won de eerste game met 6-11. Va 11-6 en 7-11 nam Bert 

een 6-1 voorsprong in de 4e game en had de wedstrijd moeten winnen. Maar 

Bert verloor deze game met 11-8. In de beslissende 5e game werd het 11-8 voor 

Iman. 

Zou het dan toch weer een hatelijke 5-0 nederlaag worden? Daan en Freek 

maakten er een ware slijtageslag van. Daan won de eerste 2 games (11-5 en 13-

11) waarna de wedstrijd kantelde en Freek de 3e game met 15-13 won. Hij 

kwam vervolgens in de 4e game met 9-4 achter maar door slordig spel van Daan 

kon Freek deze game toch nog met 10-12 winnen. Het verzet van Daan was nu 

gedaan en Freek won de de laatste game van deze wedstrijd met 11-7. 

Het was al weer de vierde nederlaag voor duoteam 3. Maandag 1 april speelt duo 

3 thuis tegen Alexandria 66. 

 

Maandag 1 april 2019 

Hellevoets Effect 3-Alexandria’66 19: 3-2 (5e klasse L duocompetitie) 

Hellevoets Effect 3 heeft op overtuigende wijze revanche genomen op de 0-5 

uitnederlaag tegen het sterke Alexandria'66 19. Bert Brinkman en Freek 

Sprokholt leden 22 februari een grote nederlaag, maar Dimitri Dongor en Freek 

verrasten gisterenavond de Rotterdamse tegenstanders Marko Mattheij en Ben 



Leer door voortvarend uit de startblokken te komen. In vijf games werden de 

eerste twee wedstrijden door Dimitri (3-2 op Marko) en Freek (3-2 op Ben) 

gewonnen. Alexandria'66 deed wat terug door na een 1-2 gameachterstand toch 

nog het dubbel verdiend naar zich toe te trekken: 11-7, 10-12, 13-11, 5-11, 5-

11. Pauzestand: 2-1 in Hellevoets voordeel! 

 

Na de pauze liet Dimitri zien dat er met hem deze avond niet te spotten viel. In 

drie games liet hij Ben gedesillusioneerd achter: 11-4, 11-7, 11-9. In de 

slotpartij liet Freek zich verrassen door Marko: 11-9, 9-11, 9-11 en 6-11. 

Een mooie overwinning voor duoteam 3. Gefeliciteerd, mannen! 

 

Woensdag 10 april 2019: 

Diveko 2-Hellevoets Effect 3: 4-1 (duo 5e klasse) / correctie: 1-4 

Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond de uitwedstrijd voor de 5e klasse L van 

de duocompetitie verloren. Tegenstander en kampioen Diveko 2 was zonder 

kopman Cor Vink met 4-1 te sterk. Cor werd vervangen door 1e teamspeler Hans 

Trommer. Deze speler speelt normaal in team 1 en een klasse hoger (4e klasse). 

Bijzonder! 

Dimitri Dongor opende met een wedstrijd tegen Bart Wagemans. Na winst in de 

eerste game, nam Bart de wedstrijd over de wist Dimitri met 3-1 te verslaan: 

11-8, 6-11, 6-11, 9-11. 

Bert Brinkman trof vervolgens Hans Tromer. Bert bood goed tegenstand, maar 

verloor met 2-11, 7-11 en 9-11. 

Het dubbel werd een spannende vijf gameswedstrijd. HE won de eerste game 

(11-8), verloor de volgende twee games (4-11, 9-11) om in de vierde weer de 

winst te pakken (11-9). De spannende laatste game ging met het kleinst 

mogelijke verschil verloren: 9-11. Pauzestand: 3-0 voor Diveko 2. 

Na de pauze wist Bert met goed spel Bart te verschalken. Met 11-4, 11-3 en 11-

8 was Bert te sterk! In de slotpartij verloor Dimitri met alles zeggende cijfers: 9-

11, 4-11, 6-11. 

Een 1-4 nederlaag. Volgende week maandag volgt de uitgestelde thuiswedstrijd 

tegen Trefpunt 5. De vierde en vijfde plaats in de eindrangschikking staat op het 

spel. Bij een 4-1 winst is de vierde plaats voor ons team HE 3. 



In het paasweekend is bekend geworden dat de uitslag van de wedstrijd 

is omgedraaid in een 4-1 overwinning voor Hellevoets Effect. Dit omdat 

Diveko met Hans Trommer een ongerechtige speler had opgesteld. 

 

 

Stand 6e klasse G  

Sorry 9    10 - 36 kampioen en promoveert  

Hellevoets Effect 4  10 - 29  

Atlantic 2    10 - 23  

Twenty-one Up 10   10 - 22  

Taveba 6    10 - 22  

Dordrecht 14   10 - 18 degradeert 

 

Persoonlijke resultaten:  

Hans de Brandt   20 - 18 90% (ELO: 910)  

Joke de Brandt-Vendeloo 18 - 06 33% (ELO: 717)  

Bert van de Kamer  02 - 00 00% (ELO: 645) 

 

Maandag 28 januari 2018 

Hellevoets Effect 4 heeft de duocompetitiewedstrijd voor de 6e klasse G tegen 

Atlantic 2 met 3-2 gewonnen. In Rotterdam begon Joke de Brandt uitstekend. Na 

7-11 verlies in de eerste game, wist Joke beide volgende games te winnen (11-6, 

13-11), maar daarna vond René Huizer het welletjes en trok de partij toch nog 

naar zich toe: 11-5, 11-4. Atlantic 2-HE 4: 1-0. 

Hans de Brandt bracht beide teams weer op gelijke hoogte door een regelmatige 

overwinning op Theo Staal. 

Zoals meestal, reist dit duoteam gezamenlijk naar de uitwedstrijden. Ook dit 

keer. Bert van de Kamer speelde samen met Hans de Brandt het dubbel. Na 

verlies in de eerste game (9-11) wisten Hans en Bert de wedstrijd eenvoudig 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015752&tid=1097288
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015752&tid=1095696
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015752&tid=1095676
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015752&tid=1096126
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015752&tid=1095072
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10125&cid=11004&pid=1015752&tid=1094857


naar zich toe te trekken (11-4, 11-7, 11-2). Zo ging HE met een 2-1 voorsprong 

de pauze in. 

 

Na de pauze wist Hans de Brandt René Huizer wel te verslaan, al had hij er vier 

games voor nodig: 11-7, 7-11, 11-7, 11-5. De teamwinst was binnen en ging in 

ieder geval mee naar Hellevoetsluis. De vraag was alleen: zou Joke ook een 

winstpartij meepikken en de eindstand op 4-1 brengen? Het antwoord is: nee. 

Joke vocht voor wat ze waard was en beet goed van zich af, maar kon de 

nederlaag net niet voorkomen: 6-11, 9-11, 18-16, 10-12. 

 

Met een mooie overwinning trokken Joke, Hans en Bert weer richting 

Hellevoetsluis. Op naar de volgende tegenstander: Taveba 6. De Barendrechters 

komen maandag 4 februari op bezoek in Hellevoetsluis. Ze zullen op sportieve 

wijze met open armen worden ontvangen. 

 

Maandag 4 februari 2019 

Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond de thuiswedstrijd tegen Taveba 6 

verloren (6e klasse G duocompetitie). Het werd 3-2 voor de Barendrechters. 

De enige winstpunten kwamen van het bat van Hans de Brandt. Hij versloeg Elio 

Machillanda (3-0) en Ronald Goemaat (3-0) in het enkelspel.  

Joke de Brandt speelde met veel inzet, maar kwam tot haar grote frustratie niet 

tot winst.  

Het beslissende dubbelspel verloor Hans de Brandt samen met Bert vd Kamer 

met 9-11 in de vijfde game.  

Na de 3-2 winst van vorige week, nu dus een kleine nederlaag. Maandag 11 

februari volgt alweer een thuiswedstrijd. Tegenstander is dan Twenty one Up 10. 

 

Maandag 11 februari 2019 

Hellevoets Effect 4-Twenty One Up 10: 3-2 (6e klasse G duocompetitie) 

Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond in de 6e klasse G wedstrijd tegen Twenty 

one Up 10 met 3-2 gewonnen. Hans de Brandt won zowel van Marco Nijmeijer 

(3-0) als Oleg Messing (3-0). Joke de Brandt verloor nipt van Oleg (11-13, 8-11, 

8-11), maar kwam tegen Marco tekort (5-11, 6-11, 11-8, 4-11).  

Vorige week verloren Hans en Bert vd Kamer met klein verschil in vijf games het 

dubbelspel van Taveba. Deze keer viel het balletje de goede kant van het net op. 



Met 11-4 in de vijfde game trokken Bert en Hans de wedstrijd naar zich toe. 

Volgende week woensdag volgt de uitwedstrijd tegen Dordrecht 14. Veel succes! 

 

Woensdag 20 februari 2019 

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

Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond een mooie 3-2 uitoverwinning behaald op 

Dordrecht 14. De wedstrijd in de 6e klasse G van de duocompetitie werd 

gespeeld zonder de aanwezigheid van Joke de Brandt. De mannen trokken alleen 

op pad. 

Hans de Brandt behield zijn ongeslagen status en heeft nu 8 uit 8. Hij versloeg in 

Dordrecht zowel Dian Donders als Sabine van Meeuwen. En samen met Bert vd 

Kamer won Hans ook het dubbelspel. Al was dat een close call: 11-3, 9-11, 11-8, 

11-13 en 13-11. 

Bert vd Kamer speelde de eerste keer dit voorjaar in het enkelspel. Bert verloor 

met 13-15 in de vijfde game van Sabine. Tegenstandster Dian was te sterk voor 

Bert (2-11, 8-11, 2-11). 

 

Maandag 4 maart 2019 

Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond koploper Sorry 9 uit Oud Beijerland 

een 4-1 nederlaag toegebracht (6e klasse G). 

De nog ongeslagen Hans de Brandt begon de wedstrijd tegen de eveneens nog 

ongeslagen Sorry-kopman Ruud Horyon. Het werd een lange, mooie wedstrijd 

tussen twee gelijkwaardige spelers. Hans opende goed (11-7), kwam op 1-2 

gameachterstand (9-11, 8-11), maar herstelde zich goed en bracht Ruud zijn 

eerste nederlaag toe: 11-8, 11-7. 

Na een weekend NK Tafeltennis in Zwolle, was Joke de Brandt vastberaden om 

tegen deze koploper haar eerste overwinning van deze voorjaarscompetitie te 

boeken. En..... dat lukte haar ook!!! Met 11-7, 11-6, 9-11 en 12-10 won ze - 

zoals altijd fel strijdend - dit keer wel een wedstrijd en dan ook nog tegen Martin 

Roozenburg die tot dan toe pas één nederlaag had geleden. Een puike prestatie, 

Joke. Dat moet op video vastgelegd worden (en dat hebben we ook gedaan / zie 

de post van gisterenavond) !!! 

Alle wedstrijden gingen deze avond gelijk op. Waren telkens leuk te volgen. 

Spannend. Zo ook het dubbelspel! Hans de Brandt en Bert vd Kamer kwamen 

goed uit de startblokken en wonnen de eerste game: 11-8. Daarna kregen 



tegenstanders Ruud en Martin meer grip op de wedstrijd en trokken de zege naar 

zich toe: 7-11, 9-11, 11-13. 

Na de pauze had Hans minder moeite met Martin. De eerste twee games gingen 

duidelijk naar hem toe: 11-6, 11-5. Martin herstelde zich enigszins (9-11), maar 

Hans was op tijd alert en besliste de wedstrijd in vier games: 11-8. De winst op 

de koploper was binnen! 

Zou Joke het nog mooier maken? Jazeker. Ze kwam wel op een 0-2 

gameachterstand (6-11, 10-12) tegen Ruud , maar liet daarna zien dat er met 

haar deze avond niet te spotten viel. Ze bracht in vijf games Ruud de tweede 

nederlaag van deze competitie toe. En zij boekte haar tweede enkelspelwinst! De 

gamestanden: 11-7, 11-6, 11-8. 

Een mooie, belangrijke 4-1 winst. De koppositie is in ieder geval deze week 

overgenomen. 

 

Maandag 11 maart 2019 

Twenty one Up 10-Hellevoets Effect 4: 2-3. 

Hellevoets Effect 4 heeft de uitwedstrijd tegen Twenty one Up 10 (6e klasse 

G van de duocompetitie) met 3-2 gewonnen. Hans de Brandt won op 

eenvoudige wijze zijn twee enkelwedstrijden. Samen met Bert vd Kamer won hij 

dit keer ook het dubbelspel. Al leverde die wedstrijd wel de nodige strijd op 

voordat deze gewonnen was: 10-12, 11-9, 11-9, 11-9. Joke de Brandt toonde 

opnieuw haar vorm, maar kon dat dit keer niet omzetten in overwinningen. Joke 

verloor met 1-3 van Daan Jans en met 2-3 van Oleg Messing (5-11 in de 

beslissende game). Door deze overwinning behoudt HE 4 de koppositie. 

 

Maandag 18 maart 2019 

Hellevoets Effect 4-Atlantic 2: 4-1 (6e klasse D duocompetitie) 

Koploper Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond in de 6e klasse G van de 

duocompetitie met 4-1 gewonnen van de nummer 3 op de ranglijst: Atlantic 2. 

De enige nederlaag werd in de openingspartij geleden door Joke de Brandt. Zij 

verloor met 8-11, 7-11 en 5-11 van Theo Stahl. Joke won wel van Rinus de 

Rijke: 12-10, 11-7 en 11-6. 

Hans de Brandt behield zijn ongeslagen status door een 3-1 zege op Rinus de 

Rijke en een zelfde score tegen Theo Stahl.  



Het dubbel Hans/Bert vd Kamer is goed op dreef. Ook nu een mooie winstpartij 

met tactisch sterk spel: 11-9, 11-9, 11-9. 

 

Maandag 25 maart 2019 

Taveba 6-Hellevoets Effect 4 (6e klasse G Duo): 3-2 

Hans de Brandt heeft maandagavond zijn eerste nederlaag geleden van de 

voorjaarscompetitie. In de 6e klasse G uitwedstrijd tegen Taveba 6 verloor Hans 

de openingspartij van Leen van de Burgh: 9-11, 11-4, 14-16 en 9-11. Leen had 

deze voorjaarscompetitie nog niet zoveel wedstrijden gespeeld en ook pas twee 

wedstrijden verloren. 

Joke de Brandt bracht beide teams op gelijke hoogte door met 3-1 te winnen van 

Ronald Goemaat: 11-8, 11-4, 8-11 en 11-5. Een mooie zege! 

In het dubbelspel nemen Hans de Brandt en Bert van de Kamer er altijd de tijd 

voor. Zelden een wedstrijd in drieën. Ook deze keer niet. Na verlies in de eerste 

game (8-11) won ons Hellevoetse duo de tweede met 11-7. De derde game ging 

naar tegenstanders Leen en Ronald. De vierde game weer tijd voor onze 

mannen? Was het maar waar. Leen en Ronald trokken de dubbelwedstrijd over 

de streep en wonnen ook de vierde game met 11-5. Taveba 6 ging met een 

verrassende 2-1 voorsprong de pauze in. 

 

Joke de Brandt heeft na een moeizaam begin van de voorjaarscompetitie de 

vorm momenteel te pakken. Ook tegen Leen speelde Joke een goede wedstrijd. 

Deze ging wel verloren, maar het krachtsverschil leek niet zo groot: 13-15, 6-11, 

13-11, 8-11. Ga zo door, Joke! 

Ronald Goemaat werd de enige speler van de avond zonder winst in het 

enkelspel. Ronald verloor met 4-11, 11-4, 3-11 en 9-11 van Hans waardoor de 

eindstand op 3-2 in Barendrechts voordeel kwam. De weg ligt nu voor Sorry 6 

woensdag open naar het heroveren van een soevereine koppositie. Het kan al 

een "vorentscheidung" zijn als de Oud-Beijerlandspelers met ruime cijfers van 

hekkensluiter Dordrecht 14 winnen. 

 

Maandag 1 april 2019 

Hellevoets Effect 4-Dordrecht 14: 3-2 (6e klasse G duocompetitie) 

Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond de thuiswedstrijd tegen Dordrecht 14 

met 3-2 gewonnen. Hans en Joke de Brandt traden in het enkelspel aan tegen 



Sabine van Meeuwen en Dian Donders. Voor het dubbelspel kwamen Hans en 

Bert vd Kamer achter de tafel. 

Hans de Brandt kende weinig problemen tegen de Dordrechtdames. Hij won zijn 

beide enkelwedstrijden op eenvoudige wijze. Joke de Brandt maakte er twee 

keer een spannende wedstrijd van. Tegen Dian Donders leed Joke een nipte 

nederlaag (4-11, 11-9, 11-13, 11-6, 5-11), tegen Sabine van Meeuwen haalde 

Joke de winst binnen (16-14, 12-10, 11-13, 14-12). Het dubbel Hans/Bert kwam 

niet tot winst: 7-11, 6-11, 11-7, 5-11. 

Door deze kleine winst is het kampioenschap beslist in het voordeel van Sorry 9 

uit Oud-Beijerland. Dit team kan nu het kampioenschap normaal gesproken niet 

meer ontgaan. Ook al staat 9 april nog de wedstrijd Sorry 9-Hellevoets Effect op 

het wedstrijdschema. 

 

Dinsdag 9 april 2019 

Sorry 9-Hellevoets Effect 4: 3-2 (duo 6e klasse) 

Hellevoets Effect 4 heeft dinsdagavond in Oud-Beijerland met 3-2 verloren van 

kampioen Sorry 9. De thuiswedstrijd eindigde nog in een overwinning.  

HE 4 eindigt nu op een keurige tweede plaats in deze 6e klasse G. 

Hans de Brandt gaf het team door zijn overwinning op Ruud Horyon nog hoop op 

opnieuw een mooi resultaat. Joke de Brandt toonde opnieuw vorm en sloot zich 

bij Hans aan en versloeg Martin Roozenburg. Het dubbel Hans/Bert vd Kamer 

ging verloren waardoor de Hellevoetse spelers met een 2-1 voorsprong aan de 

thee gingen. 

Na de pauze leek de flow verdwenen. Zowel Joke (tegen Ruud) als Hans (tegen 

Martin) verloren hun tweede enkelwedstrijd waardoor de winst alsnog in Oud-

Beijerland bleef. 

Een goede voorjaarscompetitie van HE 4. Hans verloor slechts twee wedstrijden, 

Joke kwam moeizaam op gang maar speelde een goede tweede competitiehelft. 

Bert vd Kamer kan door zijn schouderproblematiek slechts in het dubbel in actie 

komen, deed dat ook, maar kon daarin onvoldoende zijn bijdrage leveren. 

 


