
 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 



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. 

 

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 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. 

 

 

 

 


