
 

 

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. 

 

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 !!! 



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." 

 

 

https://www.facebook.com/235115586673687/photos/pcb.1071097216408849/1071096943075543/?type=3&__tn__=HH-R-R&eid=ARAX9SQ3-XsaUGDrAo_c-fgQB0_OtFBOzr8WrkjoAmTnAw_x2SbcfddTc_TuwCLdpabo-uurP-UEWea8&__xts__%5B0%5D=68.ARCY_lDhFTyvoX66hhPmxFb3TjO9RvZnQQv5QS_LlzzTOgllFknjFimrQgqT91mkaabzif-hGLTb8qpXe3OeWdOvQ9exlMYt68ZwLFrpVAiZCSyvDQZBnl7lOxw2UNCLgMSw0SYxbFi0xkTsV5VJiHTXWA2YD-3EsOnMKc9IndTEyov6K3WaNs7kpTe0DnxxXSGKm9cDizXtJSZJx-32uPsfWEOYuI9dCR5zpZnv_wSEPHUBzXJ3UOYipHz9AiAGWpp97HqEJuY3trngT7AS8AjijoTMYp6q_eou1Od_4LEmROdd0LEvCF4kKgpXx4-bOzam
https://www.facebook.com/235115586673687/photos/pcb.1071097216408849/1071096943075543/?type=3&__tn__=HH-R-R&eid=ARAX9SQ3-XsaUGDrAo_c-fgQB0_OtFBOzr8WrkjoAmTnAw_x2SbcfddTc_TuwCLdpabo-uurP-UEWea8&__xts__%5B0%5D=68.ARCY_lDhFTyvoX66hhPmxFb3TjO9RvZnQQv5QS_LlzzTOgllFknjFimrQgqT91mkaabzif-hGLTb8qpXe3OeWdOvQ9exlMYt68ZwLFrpVAiZCSyvDQZBnl7lOxw2UNCLgMSw0SYxbFi0xkTsV5VJiHTXWA2YD-3EsOnMKc9IndTEyov6K3WaNs7kpTe0DnxxXSGKm9cDizXtJSZJx-32uPsfWEOYuI9dCR5zpZnv_wSEPHUBzXJ3UOYipHz9AiAGWpp97HqEJuY3trngT7AS8AjijoTMYp6q_eou1Od_4LEmROdd0LEvCF4kKgpXx4-bOzam


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. 

 

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? 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 

 

Het reguliere Hellevoets Effect 2 kwam deze week niet in actie (vrije week) 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 


