
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  

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. 
 



 
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......" 

 

 

 

 

8 februari 2019: 

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. 

 


