
 

 

Maandag 18 februari 2019 

 

Hellevoets Effect 1-Salamanders 6: 3-7  (2e klasse D reguliere competitie) 

 

Hellevoets Effect 1 blijft vrijwel zeker alleen deze 

voorjaarscompetitie in de 2e klasse D van de 

reguliere competitie. Gisteren werd de vierde 

nederlaag geleden van deze voorjaarscompetitie. In 

evenveel wedstrijden. Concurrent Salamanders 6 

was aan ons team gewaagd (5 wedstrijden werden 

beslist na 5 games), maar ging uiteindelijk wel met 

een 7-3 winst terug naar Wateringen. 

Onno Blok, Barry van Dijk en Joyce Ynzonides-

Janissen kwamen deze thuiswedstrijd in actie. Onno 

blesseerde zich al in de eerste wedstrijd (rug), 

speelde de avond "op eieren" uit en wist 

desalniettemin 1 wedstrijd te winnen. Barry van Dijk 

won op keurige wijze tweemaal. Joyce bleef zonder 

winst. Barry en 

Joyce verloren 

samen het dubbel 

met 12-14 in de 

vijfde game. 

De trieste aanblik in de lege sportzaal verhoogde 

na afloop niet het humeur van onze spelers... 

 



Hellevoets Effect 2-Diveko 1: 7-3  (5e klasse A reguliere competitie) 

Hellevoets Effect 2 heeft zichzelf maandagavond 

een goede dienst bewezen door de 

thuiswedstrijd tegen Diveko 1 met 7-3 te winnen. 

Dit resultaat levert onze mannen de eerste 

plaats van de ranglijst op in de 5e klasse A van 

de reguliere competitie. 

Pas bij de 6-0 lukte het de Schiedammers iets 

terug te doen. Joost Voogt verloor van invaller Peter Schuurbiers (0-3) en Rik 

Kooiman dolf het onderspit tegen invaller Henk Hekman (1-3). Nadat Joost de stand 

op 7-2 had gebracht, verloor Gerard in de laatste wedstrijd van de avond zijn enige 

wedstrijd tegen Leen de Ligt (0-3). 

HE 2: Gerard de Man 2x, Joost Voogt 2x, Rik Kooiman 2x, dubbel 1x. 

Diveko 1: Peter Schuurbiers 2x, Leen de Ligt 1x, Henk Hekman 0x, dubbel 0x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavenu 5-Hellevoets Effect 2: 4-1  (5e klasse J duocompetitie) 

 

Het tweede duoteam heeft gisterenavond in Numansdorp een 1-4 nederlaag geleden 

tegen Tavenu 5. Het waren vijf leuke partijen waarbij Henk Brongers en Freek 

Sprokholt aan Silvan Naaktgeboren en Matthijs Vreeman gewaagd waren al zijn een 

0-11 game van Henk en een 11-0 van Freek niet in de lijn van de overige games. 



Silvan Naaktgeboren bleef deze avond 

zonder nederlaag. Hij won zowel van 

Henk (11-0, 11-7, 11-5) als Freek (11-9, 

11-8, 11-6). Freek won van Matthijs 

(11-9, 11-13, 11-0, 11-9), maar verloor 

zoals gezegd van Silvan. Ook het 

dubbelspel was voor de tegenstanders 

uit Numansdorp: 5-11, 11-7, 8-11, 8-11. 

 

Het wordt een zware voorjaarscompetitie 

voor Hellevoets Effect 2. Gaat het ze 

lukken in de 5e klasse te blijven??? 

Maandag 4 maart 2019 zal een belangrijke 

wedstrijd worden. Sorry 8 komt dan op 

bezoek in De Eendraght. Een 

degradatieconcurrent. Succes mannen!!!  

 

Maar eerst maar een week rust 

inbouwen... 

 

 

 

Dinsdag 19 februari 2019 

 

De Beer 1-Hellevoets Effect 1: 3-2 (3e klasse F duocompetitie) 

In een spannende wedstrijd heeft Hellevoets Effect 1 dinsdagavond in Rozenburg 

met 2-3 verloren van De Beer 1 (2e klasse F duocompetitie). 

Joyce en Arno Ynzonides trokken naar Rozenburg om deze voor het kampioenschap 

beladen partij tot een goed einde te brengen. 

Arno opende samen met Arnold Sturkenboom de avond met een partij over de volle 

vijf lengten. Met 11-7 in de beslissende vijfde game trok Arnold de wedstrijd naar zich 

toe. Joyce was maandagavond blijkbaar goed ingespeeld (of Arno bracht haar tot 



goede prestaties). In straight games bracht ze Edwin Jouvenaar een nederlaag toe: 

11-4, 11-3, 11-6. De stand was weer gelijk.  

Het werd zelfs nog mooier door een zwaar bevochten overwinning in het dubbelspel. 

Joyce en Arno namen een 2-0 gamevoorsprong (11-5. 11-5), lieten Arnold en Edwin 

terug komen (9-11, 8-11) om daarna definitief toe te slaan: 11-7! Hellevoets Effect 1 

op voorsprong! 

Arnold bracht beide teams weer op gelijke hoogte door ook Joyce te verslaan. Hij 

was bestand tegen onze materiaalspeelster en wachtte geduldig het goede moment 

af. Met 11-8, 7-11, 11-9 en 11-8 wist Arnold Joyce te verslaan. Tussenstand: 2-2! 

Het was aan Arno om onder druk te presteren tegen Edwin en de overwinning naar 

zich toe te trekken. Maar dat lukte niet. Edwin won de eerste game met 11-4, liet de 

tweede aan Arno 4-11 om daarna definitief de winst naar De Beer te spelen: 11-6 en 

11-8. 

De achterstand van Hellevoets Effect op De Beer is opgelopen naar vier winstpunten. 

Het lijkt al een groot gat. Maar er zijn gelukkig nog zes wedstrijden te gaan om de 

boel te repareren en De Beer te achterhalen. Maar zeker De Treffers M 2 niet uit het 

oog verliezen! Het zal tussen deze drie teams gaan om het kampioenschap. Maar na 

de voorjaarsvakantieweek wacht eerst nog de laatste team op de ranglijst 

Alexandria'66 10. 

 

 

Woensdag 20 februari 2019 

 

Dordrecht 4-Hellevoets Effect 4: 2-3 (6e klasse G duocompetitie) 

Hellevoets Effect 4 heeft gisterenavond een mooie 3-2 uitoverwinning behaald op 

Dordrecht 14. De wedstrijd in de 6e klasse G van de duocompetitie werd gespeeld 

zonder de aanwezigheid van Joke de Brandt. De mannen trokken alleen op pad. 



Hans de Brandt behield zijn ongeslagen status en heeft nu 8 uit 8. Hij versloeg in 

Dordrecht zowel Dian Donders als Sabine van Meeuwen. En samen met Bert vd 

Kamer won Hans ook het dubbelspel. Al was dat een close call: 11-3, 9-11, 11-8, 11-

13 en 13-11. 

Bert vd Kamer speelde de eerste keer dit voorjaar in het enkelspel. Bert verloor met 

13-15 in de vijfde game van Sabine. Tegenstandster Dian was te sterk voor Bert (2-

11, 8-11, 2-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 22 februari 2019 

 

Alexandria’66 14-Hellevoets Effect 3: 5-0 (5e klasse L duocompetitie) 

Hellevoets-Effect duo 3 kan zijn kampioenaspiraties voorlopig in de koelkast zetten. 

Freek Sporkholt en Bert Brinkman verloren met 5-0 van nummer 3 Alexandria 66 19. 

Bert en Freek speelden tegen Ben Leer en Marco Matthij. Beiden kunnen ondanks 

de 0-5 nederlaag terugzien op een goede wedstrijd. 

Bert begon tegen Ben zoals hij meestal begint. Na een 6-0 achterstand kwam hij in 

de eerste game terug tot 6-6 om hem vervolgens met 7-11 te verliezen. Ook de 

tweede game ging met 7-11 verloren. De 3e game was met 11-6 voor Bert. Hij kon 

die goede lijn niet voortzetten en verloor de vierde game en de wedstrijd met 7-11.  



Freek kende tegen Marco een slow start, verloor de eerste game met 4-11, de 2 

game met 11-13 (na een 9-7 voorsprong weg) om vervolgens ook de 3e game 8-11 

te verliezen.  

Het dubbelspel loopt nog steeds stroef. Bert en Freek verloren opnieuw in drie 

games: 4-11, 8-11 en 9-11. Met een 0-3 achterstand gingen onze mannen de pauze 

in. 

Na de pauze probeerde duo 3 de schade nog te beperken. Freek speelde tegen Ben 

een goede wedstrijd, had kansen op meer, maar verloor nipt 12-10, 9-11, 8-11 en 10-

12. Het was een wedstrijd met lange en leuke slagenwisselingen. 

In de laatste wedstrijd speelde Bert tegen Marko goed, maar verloor toch in 5 games 

met 12-10, 9-11, 9-11, 11-8 en 4-11. Na winst in de 1e game stond Bert in de 2e 

game met 9-7 voor om de game alsnog uit handen te geven. Een 2-0 

gamevoorsprong of 1-1. Mentaal een groot verschil! 

Na afloop van de wedstrijd waren Bert en Freek het over één ding eens: de 

nederlaag was eigenlijk wel erg geflatteerd. 

(verslag met dank aan Bert Brinkman). 

 


