
 

 
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. 

 

 
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. 

 

 

 
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. 
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. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
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! 

 

 
 

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 
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. 

 

 

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!  


