
 

 

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??? 

 

Hellevoets Effect 2 kwam deze week niet in actie (5e klasse A). 

 

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... 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

https://www.facebook.com/235115586673687/photos/pcb.1053012151550689/1053011971550707/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAu31e7ho6bx3AOtNHiRbMtM1SHoSo6UpgQ74_uBZqdFd3nv_4dIw31671b4dUj2Bam1ScyeZJ0bZ8x&__xts__%5B0%5D=68.ARAtzjsxDr4VcMdCuUbFP3KILjSPEVNBP2LRH4JSLzm_zMQruddFMcjXnbiALNBHAjpEzb4f51zLask3ZuxCyACLzBGXqKpkoSdPpdd_uCn2J0mPVksRscrWKGN43xEirEutgxjKkPGLcr8n9yqPcBGTD2Djbmak-YD914cdGf8h7fsLkHcS9M6qiQJT9VzqwJ0NWyjdqUQhTUszNPWnBM_IqyPImwSDdAAK60W4GSqKAdBgxFkNkQN9pBhi3hVQWT_0SDIu1YXry4EdIbZWIgHyhcQX09o3slvONAZGAi1qAe9d8mezqXVoblkIqJqhpuqqyN5h62wcWfx3gcIMW_5X-Q
https://www.facebook.com/235115586673687/photos/pcb.1053012151550689/1053011971550707/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAu31e7ho6bx3AOtNHiRbMtM1SHoSo6UpgQ74_uBZqdFd3nv_4dIw31671b4dUj2Bam1ScyeZJ0bZ8x&__xts__%5B0%5D=68.ARAtzjsxDr4VcMdCuUbFP3KILjSPEVNBP2LRH4JSLzm_zMQruddFMcjXnbiALNBHAjpEzb4f51zLask3ZuxCyACLzBGXqKpkoSdPpdd_uCn2J0mPVksRscrWKGN43xEirEutgxjKkPGLcr8n9yqPcBGTD2Djbmak-YD914cdGf8h7fsLkHcS9M6qiQJT9VzqwJ0NWyjdqUQhTUszNPWnBM_IqyPImwSDdAAK60W4GSqKAdBgxFkNkQN9pBhi3hVQWT_0SDIu1YXry4EdIbZWIgHyhcQX09o3slvONAZGAi1qAe9d8mezqXVoblkIqJqhpuqqyN5h62wcWfx3gcIMW_5X-Q


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") 

 

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! 


