Reguliere team 1

Maandag 9 september 2019
Hellevoets Effect 1 is maandagavond de najaarscompetitie in de 3e klasse F
van de reguliere competitie goed begonnen. Tegen VCS 1 werd een mooie 6-4
overwinning geboekt. Man of the match was Rob Huizinga (HE1) die als enige
speler deze avond zonder nederlaag bleef.
Hellevoets Effect nam een 2-0 voorsprong door een 3-1 overwinning van Barry
van Dijk op B. Biesheuvel (10-12, 11-6, 12-10, 11-6) en 3-0 winst van Rob
Huizinga op J. Verhagen (11-8, 11-8, 11-5). Joyce Ynzonides-Janissen opende
tegen P. Gokhale en nam een 2-0 gamevoorsprong (11-6, 12-10). Helaas kon ze
daarna de wedstrijd niet naar zich toetrekken en verloor alsnog in vijf games nipt
van de Werkendamse tegenstander (7-11, 6-11, 12-14). Oef.
Door winst in het dubbel (Barry en Rob versloegen Biesheuvel/Verhagen met 117, 11-9, 11-4) en een goede overwinning van Rob op Biesheuvel (11-5, 11-6,
11-8) liep Hellevoets Effect 1 uit naar een 4-1 voorsprong. VCS kwam daarna
terug tot 4-3 omdat Gokhale Barry versloeg (8-11, 9-11, 11-13) en Verhagen
Joyce kansloos liet (9-11, 2-11, 5-11).
Rob Huizinga boekte daarna zijn derde winstpartij in het enkelspel door in een
degelijke wedstrijd Gokhale te verslaan (11-9, 11-6, 11-8). Joyce bleef
vervolgens op de hatelijke 0 op het wedstrijdformulier door een 1-3 nederlaag
tegen Biesheuvel (7-11, 8-11, 11-3, 2-11). Daardoor kwam de druk op Barry's
schouders te liggen. Hij ging daar goed mee om en trok de laatste wedstrijd
tegen Verhagen eenvoudig naar zich toe: 11-4, 11-5, 11-8. De 6-4 overwinning
was binnen! Een mooi begin van de najaarscompetitie!
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Maandag 16 september 2019
Hellevoets Effect 1 speelde maandagavond in De Eendraght gelijk tegen het
Rotterdamse Xerxes 3. Het was een wedstrijd in de 3e klasse F van de reguliere
tafeltenniscompetitie.
De Rotterdammers verschenen in de sterkste opstelling achter de wedstrijdtafel.
Bij Hellevoets Effect speelden Barry van Dijk, Onno Blok en Joyce YnzonidesJanissen.
De Hellevoeters kwamen uitstekend uit de startblokken. Barry van Dijk won met
3-1 van Walter Akkermans (9-11, 11-8, 12-10, 11-5) en Onno Blok versloeg
Rodney Lemmob: 11-7, 8-11, 11-5, 11-2. Joyce Ynzonides-Janissen kon hieraan
geen vervolg geven. Ze verloor met 0-3 (9-11, 5-11, 5-11) van Suenz Hoffman.
Omdat Barry en Joyce het dubbelspel in vijf games verloren van Rodney en
Suenz (11-5, 11-7, 4-11, 4-11, 5-11) was de stand na vier wedstrijden weer
gelijk.
Onno knokte zich daarna naar winst op Walter: 3-0 (11-7, 11-8, 11-9). Ook
Barry pakte daarna zijn tweede winst in het enkelspel door Suenz terug te
wijzen: 3-1 (11-4, 11-9, 8-11, 13-11). Joyce was in haar tweede enkelspel van
de avond tegen Rodney beter op dreef dan eerder deze avond. Ze bood Rodney
goed tegenstand, maar dolf met 0-3 (5-1`1, 7-11, 9-11) toch het onderspit.
Hellevoets Effect weer op voorsprong: 4-3.
De avond groeide naar een climax. Onno en Suenz schotelden de weinige
toeschouwers een mooie tafeltenniswedstrijd voor. Datzelfde deden Joyce en
Walter. Beide wedstrijden werden pas in de vijfde, beslissende game beslist. Het
essentiële verschil was wel, dat Onno won en Joyce verloor.
* Onno-Suenz: 11-8, 4-11, 11-4, 7-11, 11-8.
* Joyce-Walter: 6-11, 11-3, 8-11, 12-10, 8-11.
Alle druk lag vervolgens in de allerlaatste wedstrijd op de schouders van Barry
en Rodney. Rodney kon er het beste mee omgaan en versloeg Barry verrassend
gemakkelijk met 4-11, 5-11 en 6-11, waardoor beide teams weer op gelijke
hoogte kwamen en er een 5-5 eindstand op het wedstrijdformulier kwam.
Na een leuke wedstrijd werd er na de douche aan de bar nog even nagepraat.
Vrijdag 27 september 2019
De Repelaer 1 heeft de derby in de 3e klasse F van de reguliere
tafeltenniscompetitie gewonnen van Hellevoets Effect 1. Het werd in
Spijkenisse 6-4.
In de openingswedstrijd versloeg Marcel van der Sterre Barry van Dijk nipt met
3-0 (11-9, 11-9, 11-9). Omdat Joyce Ynzonides vervolgens weinig in te brengen
had tegen Jeffrey Tempelman (3-0: 11-9, 11-3, 11-4) nam het Spijkenisser team
een 2-0 voorsprong. In een mooi, spannende wedstrijd bracht Rob
Huizinga tegen Danny van der Wal het eerste Hellevoetse punt binnen. In een
gelijkopgaande partij waren de gamestanden 13-11, 11-9, 10-12 en 11-8 voor
Rob.
Marcel en Jeffrey dubbelden tegen Barry en Joyce. Na verlies in de eerste game
(5-11), bleken de Repelaerspelers toch de sterksten: 11-7, 11-8, 11-8. Ook de
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vijfde wedstrijd van de avond liet weinig krachtsverschil zien. Jeffrey versloeg
Barry uiteindelijk wel, maar moest daarvoor alle zeilen bijzetten: 16-14, 11-9,
11-5. Stand: 4-1.
Zou Hellevoets Effect tegen een grote nederlaag aan gaan lopen?
Nee, want eerst wist Rob knap Marcel aan de zegekar te binden. Daarna streed
Joyce naar de winst en liet na vijf games Danny gedesillusioneerd achter: 10-12,
11-8, 11-7, 10-12, 11-7. De eerste winst voor Joyce in de reguliere competitie is
binnen! Hellevoets Effect kwam terug tot 3-4.
De wedstrijd tussen de kopmannen werd eenvoudig beslist in het voordeel van
Jeffrey. Hij liet Rob met 11-5, 11-8 en 11-7 weer naar de kant gaan. Omdat
Barry daarna Danny zijn derde nederlaag van de avond toebracht (3-2: 3-11,
11-5, 11-13, 11-7, 11-8) zou in de laatste wedstrijd de winst of gelijk spel
bepaald worden. Het werd winst voor De Repelaer (6-4). Marcel versloeg Joyce
in drie games met 11-9, 11-7, 11-7.
Door deze overwinning gaat titelkandidaat De Repelaer fier aan de leiding in de
3e klasse F. Het ziet er naar uit dat Xerxes 3 en Papendrecht 6 de voornaamste
concurrenten worden, al heeft Hellevoets Effect natuurlijk nog niet definitief
afgehaakt.
Donderdag 03 oktober 2019
Hellevoets Effect 1 heeft een belangrijke, geflatteerde monsteroverwinning
behaald op PITT'75 2: 9-1. Daardoor blijft ttv Hellevoets Effect enigszins in het
spoor van ttv De Repelaer 1.
De Capellenaren vochten voor wat ze waard waren. In de eerste twee
wedstrijden duurde het vijf games voordat de beslissing met miniem verschil
naar het Hellevoetse team ging: Barry van Dijk versloeg Erik Molijn met 11-8 in
de 5e game, Joyce Ynzonides overwon Anthony van Oudheusden met 12-10 in
de beslissende vijfde game. Rob Huizinga boekte daarna een reguliere 3-1
overwinning op Majo Ibrahimovic voordat hij samen met Joyce eenvoudig ook
het dubbel tegen Erik en Anthony naar zich toe trok. Pauzestand: 4-0.
In de vijfde wedstrijd van de avond kende Barry weinig problemen met Anthony:
3-0. Rob versloeg met dezelfde gamestand Erik en Joyce boekte daaropvolgend
een gedegen, geduldige overwinning op Majo: 11-9, 11-9, 8-11, 11-8 (3-1). HE
1 op een 7-0 voorsprong!
In de laatste wedstrijd pakte Rob ook de winst tegen Anthony (3-0) en Barry
behield deze avond de 100%-score door een eenvoudige 3-0 winst op Majo. In
de slotpartij kon de beter in vorm zijnde Joyce onfdankls een goede start Erik
toch niet aan de zegekar binden. Via 11-6, 7-11, 10-12 en 8-11 gingen de
felicitaties naar Erik. De eindstand kwam op 9-1 in Hellevoets voordeel.
Dinsdag 8 oktober 2019
Barry van Dijk en Joyce Ynzonides hebben gisterenavond een puike prestatie
geleverd door met twee in plaats van drie spelers voor Hellevoets Effect 1 een
gelijk spel eruit te slepen bij Papendrecht 6 in de 3e klasse F. Papendrecht
had dan wel een invaller, maar je moet maar met de druk om kunnen gaan!
Helaas was het niet mogelijk met drie gelijkwaardige spelers naar Papendrecht af
te reizen. "Dan doen we het maar met z'n tweeën", dachten Barry en Joyce. Ze
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waren beide in vorm en kregen de voorspellende gave en het vertrouwen van
hun sportmakker Dick Struik.
Barry werd de Man of The Match met drie overwinningen. De eerlijkheid gebied
te zeggen dat de zeges op invaller Niek van Westen en Jan Riske pas na vijf
zwaar bevochten games tot stand kwamen. De winst op Rin Visser ging een stuk
eenvoudiger. Maar er is niemand die na afloop van de competitie daar nog een
haan naar kraait.
Joyce won van Niek en Jan. Jan liet Joyce behoorlijk zweten. Met 8-11, 11-13 en
16-18 capituleerde hij. In de allerlaatste wedstrijd kon Joyce voor een sensatie
zorgen door voor een 6-4 zege te zorgen. De winst op Rin zat er helaas niet in.
Rin won verdiend met 11-7, 11-8 en 11-6.
En het dubbel? Na een goede start in de eerste game (11-7) ging bleef de zege
verdiend in Papendrecht: 11-4, 11-2, 11-5.
Het kampioenschap raakt voor ons 1e reguliere team nu uit zicht. Vermoedelijk
gaat De Repelaer 1 met de eer strijken.
Maandag 14 oktober 2019.
In de reguliere competitie speelde Hellevoets Effect 1 gisterenavond een
thuiswedstrijd voor de 3e klasse F tegen hekkensluiter PITT'75 2. Anderhalve
week geleden werd het in Capelle a/d IJssel 9-1 voor de Hellevoeters.
Gisterenavond volgde opnieuw een grote overwinning.
Zes van de 10 wedstrijden gingen met 3-0 gamewinst naar de Hellevoeters, drie
wedstrijden werden beslist in 4 games en één na vijf games.
Barry van Dijk opende met eenvoudige winst op Erik Molijn de avond: 11-8, 117,
18-16. Joyce Ynzonides vocht zich vervolgens in 5 games naar winst op Anthony
van Oudheusden: 10-12, 8-11, 11-6, 11-6, 11-4. Daarbij kwam Joyce knap terug
van een 0-2 gameachterstand. Rob Huizinga kon het zich veroorloven met de
rem op te spelen tegen Gerrit Bloem. Rob won met 11-3, 11-7 en 13-11.
Barry en Rob lieten er in het dubbel geen twijfel over bestaan wie de sterkste
waren. Met drie keer 11-6 lieten zij Erik en Anthony weer naar de kant gaan. HE
op 4-0 voorsprong!
In haar tweede enkelwedstrijd was Joyce kansloos tegen Erik. De Capellenaar
won met 13-15, 11-4, 11-4, 11-7 verdiend van Joyce. In de daarop volgende
wedstrijden liep Hellevoets Effect eenvoudig uit naar een 8-1 voorsprong. Barry
kende geen moeite met Gerrit (11-4, 11-4, 11-7), Rob boekte gedegen en
geduldige winstpartijen op Anthony (11-9, 11-9, 11-5) en Erik (11-7, 11-7, 3-11,
11-7), terwijl Joyce ook haar derde enkelwedstrijd op knappe wijze tot winst
bracht: 12-10, 11-6, 11-6.
Iedereen rekende op een nieuwe 9-1 overwinning. Maar daar dacht Anthony
duidelijk anders over. Hij verraste Barry door met een kleine, zwaar bevochten
zege het tweede punt voor de Capellenaren binnen te halen: 11-8, 0-11, 11-9,
12-10. Eindstand 8-2. Belangrijke 8 punten voor Hellevoets Effect om de strijd
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om het kampioenschap voorlopig nog open te houden. De Repelaer krijgt het
zeker van de Hellevoeters niet cadeau :-) !!!
Woensdag 30 oktober 2019.
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse F van de reguliere competitie een
belangrijke, grote overwinning geboekt op VCS 1. Het werd in Werkendam 9-1
voor het Hellevoetse tafeltennisteam. Door deze zege houdt HE 1 de druk op de
mede titelkandidaten De Repelaer 1 en Xerxes 3 die later deze week nog in actie
komen.
Hellevoets Effect 1 trad aan met Barry van Dijk, Joyce Ynzonides en Arno
Ynzonides. Het Werkendamse team stelde B. Biesheuvel, H. v/d Heuvel en H. v/d
Werff op. Pas in de allerlaatste wedstrijd van de avond wist VCS 1 een
overwinning te boeken. B. Biesheuvel versloeg Joyce Ynzonides met 3-0 (11-4,
11-8, 11-4).
Zeven van de tien wedstrijden werden in drie games beslist. De partijen tussen
B. Biesheuvel en Joyce Ynzonides als ook die tussen H. v/d Werff en Barry van
Dijk gingen over de volledige vijf games. Joyce won met 13-11 nipt, terwijl Barry
met 11-8 de wedstrijd naar zich toetrok. Arno Ynzonides besliste al zijn
wedstrijden na drie games in zijn voordeel al had hij het tegen B. Biesheuvel
best lastig: 11-8, 11-9, 11-9.
Het dubbelspel beslisten Barry en Joyce eenvoudig in hun voordeel: 11-6, 11-1,
11-3.
Een verdiende overwinning voor het Hellevoetse team. De komende
twee competitieronden zal duidelijk worden of Hellevoets Effect 1 echt mee gaat
doen voor het kampioenschap. Ze hebben het in eigen hand als zij de
concurrentie ontmoeten. Donderdag 14 november volgt de uitwedstrijd tegen
Xerxes 3 in Rotterdam. Een paar dagen later (18 november) kan buurman De
Repelaer 1 (Spijkenisse) rekenen op een hartelijke ontvangst in Sportcomplex De
Eendraght in Hellevoetsluis. We houden u natuurlijk op de hoogte!
Donderdag 14 november 2019
Hellevoets Effect 1 heeft de uitwedstrijd tegen Xerxes 1 met 7-3 verloren.
Geen kampioenschap in de derde klasse dit najaar!
Team 1 trok voor een wedstrijd in de reguliere 3e klasse F naar Rotterdam om
met mede titelkandidaat Xerxes 3 de strijd aan te gaan. Aanvankelijk kostte het
de nodige moeite drie spelers bij elkaar te krijgen, maar met wat schuiven in de
agenda's lukte het alsnog. Er moet gedacht zijn, "niet twee keer in een
competitie met twee spelers naar een wedstrijd afreizen.....". Mooi!!!
Zoals gebruikelijk opende Barry van Dijk aan Hellevoetse kant de wedstrijd. Hij
trof Walter Akkermans als tegenstander. Walter wist Barry goed achter zich te
houden (al ging de eerste game met 12-10 nog moeizaam) en het eerste
Rotterdamse punt in de wacht te slepen (11-4, 11-7). Joyce Ynzonides (foto's)
speelde goed tegen Suenz Hoffman. Ze wist het de Xerxesspeler behoorlijk lastig
te maken. De eerste 2 games gingen met 9-11 verloren. In de derde game had
Suenz de speelwijze tegen materiaalspeelster Joyce aangepast en ging hij
eenvoudig naar de winst: 11-3. Xerxes op 2-0 voorsprong.
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Ron Huizinga trof daarna kopman Rodney Lemmob. In een aardige wedstrijd wist
Rob alleen de derde game in de wacht te slepen: 7-11, 3-11, 12-10, 6-11. Het
werd duidelijk dat het een lastige avond ging worden voor Hellevoets Effect. De
tegenstander was in vorm en wilde de kleine kans op het kampioenschap nog
behouden.
In het dubbelspel een mooi gevecht voor de winst. Suenz en Rodney speelden
tegen Joyce en Rob. Om en om gingen de games. Omdat Xerxes 3 begon,
leverde dat de overwinning op. In vijf games: 11-5, 6-11, 11-8, 9-11, 11-8.
Het werd tijd voor een overwinning aan Hellevoetse kant. Gelukkig kwam die er
ook. Zowel Barry als Rob wisten hun tweede enkelspel de tegenstander te
verslaan. Barry won van Suenz (16-18, 11-6, 11-1, 11-8) en Rob wist in vijf
games Walter te verslaan (11-7, 11-9, 8-11, 7-11, 11-7). Helaas kon Joyce zich
niet bij deze ontwikkeling aansluiten. Ze was kansloos tegen Rodney: 11-8, 115, 11-6 (winst zou ook een enorme verrassing geweest zijn tegen deze sterke
speler).
Rob was warm gespeeld, inmiddels op dreef, en wist daarna ook de wedstrijd
tegen Suenz te winnen. Met 11-8, 11-7, 8-11 en 11-7 liet hij de Rotterdammer
teleurgesteld achter. Tussenstand 5-3 in Rotterdams voordeel. Zou Hellevoets
Effect alsnog gaan verrassen door goed terug te komen en gelijk te spelen? Nee,
maar het scheelde niet veel. Zowel Barry als Joyce kwamen in hun laatste
wedstrijd tegen Rodney, respectievelijk Walter op een mooie 2-0
gamevoorsprong, konden het niet vasthouden zodat er voor beiden een
beslissende vijfde game aan te pas moest komen. Ook daarin dolven Barry en
Joyce het onderspit zodat de 7-3 nederlaag een feit werd. De details:
Rodney-Barry: 7-11, 9-11, 11-8, 17-15, 11-6
Walter-Joyce: 5-11, 5-11, 11-4, 11-5, 11-8.
Door deze nederlaag is Hellevoets Effect uitgeschakeld voor het kampioenschap.
Het ontmoet volgende week maandagavond in Hellevoetsluis de torenhoge
titelfavoriet De Repelaer 1. Xerxes 3 dat een week later naar Spijkenisse moet
(De Repelaer) behoudt door de overwinning van donderdagavond nog een
minimale titelkans. Het heeft daarbij wel de hulp van Hellevoets Effect nodig en
moet in de laatste competitieronde zelf ruim winnen van De Repelaer. Een mooi
slot dus in deze 3e klasse F.
Stand aan kop:
1. De Repelaer 1 7-56
(De Repelaer 1 speelt vrijdag 16 november tegen het zwakke VCS 1 en
kan de leidende positie aanzienlijk versterken.)
2. Xerxes 3 8-53
3. Hellevoets Effect 8-49.
Maandag 18 november 2019
In een erg leuke wedstrijd heeft het eerste reguliere team van Hellevoets
Effect gisterenavond in de 3e klasse F in eigen huis het vuur na aan de schenen
gelegd van koploper (en ongetwijfeld toekomstig kampioen) De Repelaer 1 uit
Spijkenisse. De wedstrijd kende geen niveauverschil. De Repelaer 1 moest alles
uit de kast trekken om de 6 overwinningen binnen te halen. Alleen Rob Huizinga
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was veel beter dan Danny vd Wal. De overige wedstrijden leverden "close calls"
op. De eindstand op het wedstrijdformulier: 6-4 in Spijkenisser voordeel.
Gekeken naar het aantal overwinningen, werd De Repelaerspeler Marcel van der
Sterre de Man of the Match. Hij won al zijn enkelwedstrijden, moest daarbij wel
tot het uiterste gaan, en samen met Jeffrey Tempelman ook het dubbelspel. Rob
Huizinga (Hellevoets Effect) en Jeffrey Tempelman wonnen 2 wedstrijden, terwijl
Barry van Dijk en Joyce Ynzonides 1 overwinning pakten. Danny vd Wal bleef
deze avond op de hatelijke 0 staan.
Voor het wedstrijdverslag op Sport op Voorne Putten opent u de
link: https://www.sportopvoorneputten.nl/…/zwaar-bevochten-overw…/
Enne..... kijk eens hoe goed er door de mannen Rob en Barry gewaakt wordt
over Joyce en hoe vrolijk ze er van wordt...

Maandag 25 november 2019
Hellevoets Effect 1 heeft de reguliere najaarscompetitie ook in de laatste
wedstrijd goed afgesloten. Na een mooi resultaat vorige week tegen de
vermoedelijke kampioen De Repelaer (Spijkenisse: 4-6), volgde maandagavond
in eigen huis een 9-1 overwinning op Papendrecht 6. Alleen het dubbelspel ging
met minimaal verschil naar de tegenstander. In het enkelspel bleven Barry van
Dijk, Rob Huizinga en Joyce Ynzonides zonder nederlaag. Zij brachten alle drie
Rin Visser, André Voskuijl en Jan Riske een nederlaag toe.
Barry van Dijk (foto) opende met een vijf games winstpartij tegen Rin Visser.
Rob kende daarna weinig moeite met André: 3-1. De gedegen vijf gameswinst
van Joyce op Jan bracht het Hellevoetse team op een 3-0 voorsprong voordat het
dubbel Rob/Joyce met 9-11 in de vijfde game de zege aan André en Jan liet.
Daarna gingen de wedstrijden telkens eenvoudig naar de Hellevoetse spelers.
Met 62 punten uit 10 wedstrijden eindigt het team op de derde plaats van de
eindrangschikking. Het team valt helaas uit elkaar, omdat Rob besloten heeft in
het voorjaar 2020 de competitie aan zich voorbij te laten gaan. Barry en Joyce
gaan als duo in de duocompetitie verder. Hopelijk komt er een plaats vrij in de
3e klasse.
Persoonlijke resultaten:
Onno Blok
Arno Ynzonides
Rob Huizinga
Barry van Dijk
Joyce Ynzonides

03-03
03-03
21-18
30-21
30-13

100%
100%
086%
070%
043%

(ELO
(ELO
(ELO
(ELO
(ELO

1310)
1148)
1253)
1216)
1150)
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Eindstand 3e klasse F reguliere competitie met team 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De Repelaer 1
Xerxes 3
Hellevoets Eff 1
Papendrecht 6
VCS 1
PITT 75 2

10 - 74 promoveert naar 2e klasse.
10 - 68
10 - 62
10 - 46
10 - 31 degradeert naar 4e klasse.
10 - 19 degradeert naar 4e klasse.

Team 1 nog steeds zonder nestor Dick. Het blijft vreemd en erg jammer. Een
persoonlijk drama voor Dick. Hij is wel strijdvaardig en heeft zich al ingeschreven
voor Spanje. De Repelaer de terechte kampioen. Hellevoets Effect was lang in de
race voor de eerste plaats. Het onvolledig opkomen in de uitwedstrijd bij
Papendrecht liet sporen na en maakte het team min of meer kansloos.
Desalniettemin sloot het de competitie waardig af tegen De Repelaer en
Papendrecht.
In het voorjaar gaan Barry en Joyce als duoteam verder. Rob stopt voorlopig met
competitie spelen. Ook hem zullen we gaan missen.

Duo team 1

Dinsdag 10 september 2019
Hellevoets Effect 1 is de competitie in de 2e klasse A van de duocompetitie
goed begonnen. In Rotterdam werd weliswaar met 2-3 verloren van
Alexandria'66 4, maar de vorm van kopman Onno Blok geeft perspectief. Onno
won gisterenavond zijn beide enkelwedstrijden. Eric Thijssen ging na 11-6, 6-11,
6-11, 6-11 met een nederlaag naar de kant van de arena, Simone Vogel moest
na 6-11, 8-11, 11-9, 9-11 Onno feliciteren.
Arno Ynzonides was de tweede man. Arno verloor zonder echte kansen op meer
met 2-11, 6-11 en 6-11 van Simone. In de wedstrijd tegen Eric kwam Arno
dichter bij de winst. Hij kwam een game achter (7-11), trok de stand gelijk (115) om vervolgens de 3e game toch weer aan Eric te laten: 7-11. Weer kwam
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Arno na duidelijke winst op gelijke hoogte (11-4) om vervolgens in de
beslissende 5e game de zege toch aan de Rotterdammer te laten: 6-11.
Het beslissende dubbelspel ging na een mooie strijd naar Alexandria'66. Onno en
Arno kwamen net te kort: 7-11, 12-14, 6-11.
Een mooi resultaat! Geeft hoop voor de confrontatie met de topfavoriet voor de
titel NN Rotterdam. Volgende week donderdag. Maandag maar samen een extra
training inlassen???
Donderdag 19 september 2019:
Duoteam 1 heeft gisterenavond in Schiedam NN Rotterdam 1 verrast. Beide
teams kwamen verzwakt aan de tafel, maar voor Hellevoets Effect had dit de
minste consequenties.
Arno en Joyce Ynzonides trokken samen naar Schiedam om daar de
tegenstanders Hans Buitendijk en Emie van Bodegom aan te treffen. Joyce
opende tegen invaller Hans Buitendijk. Het werd een spannende, gelijk op
gaande wedstrijd die Joyce -hersteld van lichamelijke ongemakken- netjes over
de streep trok: 11-9, 9-11, 13-11, 11-6! De eerste overwinning van de
najaarscompetitie! En nu meer, Joyce!
Arno had weinig in te brengen tegen Emie van Bodegem: 6-11, 6-11, 4-11. Het
dubbel was opnieuw een mooie wedstrijd die in Hellevoets voordeel eindigde.
Arno en Joyce namen een 2-0 gamevoorsprong: 11-8, 15-13. Hans en Emie
beten nog even van zich af (9-11) om vervolgens toch duidelijk met 11-5 de
mindere te zijn.
Na de pauze boekte Arno een regelmatige overwinning op Hans Buitendijk: 11-8,
11-9, 11-3. In de slotpartij van de avond bood Joyce goed tegenstand, maar
verloor met 8-11, 6-11, 8-11 van Emie van Bodegom.
Een mooie, broodnodige 3-2 overwinning was het resultaat. Hierop kan het
team verder bouwen in het streven naar klassenbehoud in de 2e klasse A van de
duocompetitie.
Maandag 23 september 2019
Duoteam 1 van Hellevoets Effect heeft maandagavond een pijnlijke 1-4
nederlaag geleden tegen Kwiek 1 uit Waddinxveen. Vooraf was gerekend op
meer, omdat de tegenstander in de eerste twee competitieronden tegen grote 05 nederlagen was aangelopen en HE duo 1 met een 3-2 winst en 2-3 nederlaag
de competitie behoorlijk goed begonnen was.
Aan het begin van de avond bleek dat Kwiek 1 in de eerste twee wedstrijden
zonder de sterkste teamspelers in actie was gekomen. Dat we nu anders. Kees
Vos en Marcel de Rooij reisden af naar Hellevoetsluis met als doel de
puntenachterstand in te lopen. Het schaars opgekomen publiek ging er eens
goed voor zitten.
Onno Blok had aan het begin van dit seizoen al aangetoond uitstekend in vorm te
zijn. Hij was nog zonder nederlaag in het enkelspel. Het was alle hens aan dek
toen hij de openingswedstrijd tegen Kees de Vos mocht beginnen. Kees is qua
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ranking gelijkwaardig aan Onno. Het werd een goede wedstrijd waarin Kees deze
avond toch over het beste van het spel beschikte: 8-11, 11-5, 5-11, 7-11.
Arno Ynzonides trad in de tweede wedstrijd aan tegen Marcel. Arno won de 1e
game (11-9), maar kwam daarna ook te kort: 5-11, 3-11, 7-11. Een pijnlijke 0-2
stond na deze wedstrijd op het scorebord.
In het dubbelspel waren Onno en Arno kansloos. Kees en Marcel wonnen
eenvoudig in drie games: 11-4, 11-7, 11-4.
Na de pauze ontspon zich een enerverende wedstrijd tussen Onno en Marcel.
Onno kwam op 0-2 in games achter, trok de stand weer gelijk (2-2) om in de
vijfde en beslissende game de wedstrijd met het kleinst mogelijke verschil te
winnen: 7-11, 5-11, 11-6, 11-7, 11-9. De hatelijke 0 was van het scorebord.
De laatste wedstrijd stond Arno voor een schier onmogelijke opgave om Kees te
verrassen. Dat kwam er niet van. Arno verloor in drie games met 4-11, 6-11 en
9-11. Daarmede kwam de eindstand op 1-4 in Waddinxveens voordeel. Een
bittere pil. Maar een terechte overwinning voor de tegenstander.
Maandag 30 september 2019.
Hellevoets Effect 1 doet het goed in de 2e klasse A van de duocompetitie. Ook
gisteren deed het team goed mee en bood het Trefpunt 2 uitstekend
tegenstand.
Al direct aan het begin van de wedstrijd ontpopte zich een mooie, enerverende
ontmoeting tussen Onno Blok en Wouter Vreeken. Onno won voortvarend de 1e
game (11-5) om de 2e game net aan de tegenstander te laten (9-11). De 3e
game ging met dezelfde cijfers wél naar Onno: 11-9. Daarna stokte de machine,
wijzigde Wouter van taktiek (?) en kreeg meer grip op Onno's spel om de
wedstrijd met 11-5 en 11-5 toch naar zich toe te trekken.
In de tweede wedstrijd van de avond leek Arno Ynzonides geïnspireerd door de
openingswedstrijd. Hij speelde een prima wedstrijd tegen Hans-Peter Labee en
won met 3-1: 11-9, 4-11, 11-4, 11-9. De teams weer op gelijke hoogte.
Het dubbelspel kon ook deze avond wel eens beslissend worden. Winst was dus
gewenst. Maar Onno en Arno bleken net iets de mindere. Wouter en Hans-Peter
trokken de wedstrijd naar zich toe: 5-11, 9-11, 9-11.
In de 4e wedstrijd bracht Onno de teams weer op gelijke hoogte door degelijk en
verdiend ook van Hans-Peter te winnen. Het werd 3-1: 12-10, 4-11, 11-2, 11-5.
Alle druk kwam in de laatste wedstrijd dus op de schouders van voormalig
clubkampioen Arno te liggen. Zou hij Wouter kunnen verrassen? Waarom niet? In
ieder geval niet in de 1e game. Die ging snel met 3-11 verloren. Daarna gaf Arno
uitstekend partij; kwam goed mee met Wouter. Helaas voor Arno kwam hij de
daaropvolgende games net iets te kort.9-11, 9-11. De nederlaag was een feit: 23 voor Trefpunt 2.
Door deze goede eerste wedstrijden is handhaving in de 2e klasse nog steeds
mogelijk! Het team wensen we daarbij alles succes toe.
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Maandag 7 oktober 2019
Hellevoets Effect 1 heeft een forse nederlaag geleden in de 2e klasse A van de
duocompetitie. Koploper Dordrecht 3 ging maandagavond met een 5-0 zege
aan de haal. Een geflatteerde nederlaag, maar de cijfers tellen.
Kopman Onno Blok begon uitstekend tegen Stefan Brokenhof. Er ontspon zich
aan het begin van de avond een mooie, gelijkwaardige strijd die met minimaal
verschil in het voordeel van Stefan beslist werd: 11-9, 11-6, 11-13, 13-11.
Dordrecht 3 op voorsprong.
Arno Ynzonides mocht tegen Thijs de Wildt de stand weer gelijk proberen te
trekken. Dit lukte niet. Arno liep steeds achter de feiten aan en verloor in drie
games met 7-11, 5-11, 7-11. Omdat Stefan en Thijs ook in het dubbelspel de
overhand hadden, stonden Onno en Arno na drie wedstrijden reeds met 0-3
achter: 11-9, 6-11, 7-11, 6-11.
Alle hoop was gevestigd op de laatste twee wedstrijden om de stand nog een
beter aanzien te geven. Het was tevergeefs. Onno kreeg te laat enigszins grip op
Thijs' spel en verloor met 1-3 (8-11, 4-11, 11-9, 8-11). Arno had in de slotpartij
weinig in te brengen tegen Stefan (7-11, 10-12, 4-11) waardoor er een 0-5 op
het wedstrijdformulier kwam.
Een forse nederlaag. Jammer, na een goed competitiebegin wordt het de
komende weken winstpartijen verzamelen om degradatie uit de 2e klasse te
voorkomen. Volgende week naar Krimpen a/d IJssel voor de confrontatie met het
sterke Trefpunt 2. Wellicht vallen de ballen dan net weer de goede kant op voor
de Hellevoeters.
Maandag 14 oktober 2019
Hellevoets Effect 1 heeft zich in de uitwedstrijd tegen Trefpunt 2 (2e klasse A
duocompetitie) gerevancheerd voor de 2-3 thuisnederlaag van twee weken
geleden. Beide teams traden met dezelfde spelers aan. Voor Hellevoets Effect
kwamen Onno Blok en Arno Ynzonides achter de tafel, voor Trefpunt Hans-Peter
Labee en Wouter Vreeken.
In Hellevoetsluis bleef Wouter zonder nederlaag en kwam Hans-Peter niet tot
winst. Onno en en Arno wonnen beiden van Hans-Peter, maar verloren het
beslissende dubbelspel van de spelers uit Krimpen a/d IJssel.
Onno Blok begon maandagavond tegen Hans-Peter Labee. Onno won de 1e game
(11-6), verloor de twee daarop volgende (9-11, 7-11) om vervolgens de
wedstrijd toch naar zich toe te trekken. Makkelijk ging het niet: 11-3, 11-9.
Ook de wedstrijd tussen Arno en Wouter ging gelijk op. De spelers waren deze
avond aan elkaar gewaagd. Het mooie gevecht ging helaas voor Arno verloren:
11-13, 8-11, 9-11.
Het dubbelspel zou net als de vorige keer wel eens beslissend kunnen worden. In
een net als bij de eerste twee enkelspelen bloedstollende wedstrijd viel de bal
voor Hellevoets Effect 1 opnieuw de verkeerde kant op. Met 10-12, 9-11 en 1012 moesten Arno en Onno de tegenstanders feliciteren. Hellevoets Effect op 1-2
achterstand.
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Arno wist na de pauze souverein van Hans Peter te winnen. In een regelmatige
wedstrijd ging de winst verdiend naar de deze najaarscompetitie goed spelende
Arno: 11-8, 11-8, 11-6.
De slotpartij ging tussen de nog ongeslagen Wouter (6 x winst uit 6 wedstrijden)
en Onno. Onno speelde een sterke wedstrijd en bracht Wouter zijn eerste
competitienederlaag toe. Bij een 2-0 gamevoorsprong (14-12, 11-3) liet Onno de
3e game aan Wouter (7-11) om in te 4e game toe te slaan: 12-10. Een mooie,
fraai bevochten 3-2 teamoverwinning tot resultaat. Drie belangrijke punten
voor de strijd om degradatie met Alexandria'66 4 en Kwiek 1.
Maandag 28 oktober 2019.
Hellevoets Effect duoteam 1 heeft de belangrijke thuiswedstrijd in de 2e
klasse A tegen Alexandria'66 4 maandagavond in sportcomplex de Eendraght
winnend afgesloten. Het werd met 3-2 voor de Hellevoeters.
Het eerste reguliere team van Hellevoets Effect heeft personele problemen.
Daarom kwam vanavond Arno Ynzonides niet achter de wedstrijdtafel. Hij speelt
woensdag met het reguliere team mee en werd vervangen door (de grieperige)
Joyce Ynzonides. En dat deed Joyce niet onverdienstelijk. Ze wist in haar eerste
enkelspel Eric Thijssen een mooie 3-1 nederlaag toe te brengen, speelde een
spannend dubbel met Onno (2-3 nederlaag met 7-11 in de vijfde game) om
vervolgens met een bijna lege tank van Jeroen Pol te verliezen (1-3).
Onno Blok (archieffoto) voelt zich als een vis in het water in de 2e klasse. Ook
deze avond wist hij zijn beide enkelwedstrijden te winnen. In de
openingswedstrijd gaf Onno Jeroen Pol geen enkele kans en won soeverein met
3-0. De tweede wedstrijd tegen Eric Thijssen verliep moeizamer. Wel werd met
11--9, 12-10 en 11-9 een belangrijke, noodzakelijke zege geboekt.
De overwinning op hekkensluiter Alexandria'66 4 was van groot belang. Hierdoor
houdt het eerste duoteam in ieder geval deze competitieronde Kwiek 1 en
Alexandria'66 onder zich en houdt HE het klassenbehoud in de resterende drie
wedstrijden tegen NN Rotterdam, Kwiek 1 en Dordrecht 3 in eigen hand. Het zou
mooi zijn als HE duoteam 1 zich wist te handhaven.
Maandag 11 november 2019.
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond gewonnen van koploper NN
Rotterdam 1. Het Schiedamse team (van oorsprong Rotterdams) was
genoodzaakt met een invaller naar Hellevoetsluis af te reizen en dat nekte het
team.
Onno Blok en Arno Ynzonides verkeren in goede vorm en wisten beiden invaller
Theo Vliegenhart te verslaan. De lastig bespeelbare Emie van Bodegem wist de
Hellevoeters wel te verslaan. Het dubbel was als zo vaak in de duocompetitie
beslissend. Die wedstrijd ging met 3-0 naar Onno en Arno waardoor de positieve
3-2 na afloop op het wedstrijdformulier stond.
De niet 100% fitte Onno Blok kwam slecht uit de startblokken tegen Emie van
Bodegem. Binnen korte tijd stond Emie met 6-0 voor. Onno wist de stand snel
gelijk te trekken (6-6) en er ontspon een mooie wedstrijd waarin beide spelers
aan elkaar gewaagd waren. Na de 6-6 wist Emie Onno toch in de eerste game
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met 11-6 te verrassen. De 2e en 3e game gingen gelijk op met over en weer
kansen. Toch bleef de score voor Emie aan de positieve kant. Hij won na de 1e
game ook game 2 (11-9) en 3 (14-12). NN Rotterdam 1 op voorsprong.
Arno speelde een degelijke wedstrijd tegen Theo. Hij bleef op het eind aan de
goede kant van de score: 11-6, 11-7, 11-9. Beide teams in evenwicht: 1-1.
Het dubbel ging na een goede wedstrijd naar Hellevoets Effect. Arno en Onno
(gesteund door Dick Struik) behaalden een mooie overwinning in drie games:
13-11, 11-8, 11-9.
Na de dubbel had Onno weinig moeite met Theo. Vrij eenvoudig wist Onno het
belangrijke 3e punt (=overwinning) binnen te halen. De gamestanden: 11-5, 1412, 11-6.
Het slotakkoord was voor Arno en Emie. Het gehaaide spel van de Rotterdammer
was er net iets teveel aan voor Arno. De overwinning ging verdiend met 3-0 naar
Emie: 11-3, 11-8, 11-6. Eindstand 3-2.
Een welkome zege voor Hellevoets Effect 1 in de strijd met Kwiek 1 en
Alexandria'66 4 voor klassenbehoud. Het gat met Kwiek is gegroeid tot 7 punten.
Maar Kwiek heeft deze week nog een wedstrijd tegoed.
Vrijdag 22 november 2019.
Duoteam 1 van Hellevoets Effect is in de 2e klasse A in felle degradatiestrijd
verwikkeld met Kwiek 1 uit Waddinxveen. Vrijdagavond togen Arno Ynzonides
en Onno Blok naar Kwiek voor de ontmoeting met de concurrent.
Er kan niet anders vastgesteld worden dat het Hellevoetse team goed van zich
afbeet. Het werd in Waddinxveen een leuke, spannende wedstrijd waarin
uiteindelijk de gelukkigste won.
Onno Blok toonde zich een waardig kopman door zijn beide enkelspel tegen Ad
Werkman en Marcel de Rooij met mooie cijfers te winnen. Tweemaal een 3-0
zege. Tegen Ad: 11-6, 11-5, 11-7. Tegen Marcel: 11-6, 11-7, 11-9.
Arno Ynzonides speelde ook twee goede wedstrijden, maar verloor wel. Beide
enkelspelen was het onderling verschil niet groot. Arno kon het met wat pech
helaas niet omzetten in winst. Tegen Marcel verloor Arno met 0-3 (8-11, 9-11, 711), tegen Ad met 1-3 (9-11, 8-11, 11-7, 14-16).
Zoals vaak in de duocompetitie werd het dubbelspel beslissend. Onno en Arno
openden met winst: 11-9. De tweede game ging met 9-11 verloren. Het bleek
dat Ad en Marcel de juiste strijdwijze hadden gevonden en ze walsten in de
derde en vierde game over Onno en Arno heen: 11-3, 11-5.
Een 3-2 eindstand op het wedstrijdformulier in het voordeel van de mannen
uit Waddinxveen. De achterstand op HE 1 met 1 punt verkleind. Kwiek kan de
degradatiedans nog ontspringen. Zie hiervoor de stand en toelichting:
Stand 2e klasse A:
1. Dordrecht 3: 9-35.
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2.
3.
4.
5.
6.

NN Rotterdam 1: 9-32.
Trefpunt 2: 8-22.
Hellevoets Effect 1: 9-19.
Kwiek 1: 8-13.
Alexandria'66 4: 9-9.

Maandagavond speelt Kwiek 1 in eigen huis tegen Trefpunt 2. Daags daarna reist
Kwiek 1 naar Rotterdam voor de wedstrijd tegen degradant Alexandria'66 4.
Taak: 6 winstpunten achterstand op Hellevoets Effect goed maken. Maximaal 10
punten te winnen.
Hellevoets Effect speelt vrijdagavond in Dordrecht tegen Dordrecht 3. Het is te
hopen dat Dordrecht 3 de kampioenspunten niet meer zo hard nodig heeft.
Maandagavond ontmoeten Trefpunt 2 en NN Rotterdam 1 elkaar al in Krimpen
a/d IJssel. Dordrecht weet dan exact hoeveel punten het nog nodig heeft.
Datzelfde geldt voor Hellevoets Effect 1. Het kan in Hellevoets voordeel werken.
Vrijdag 29 november 2019.
Hellevoets Effect duoteam 1 heeft de goede najaarscompetitie in de 2e klasse
A gisteren in teneur afgesloten met een 0-5 uitnederlaag bij de onbetwiste
kampioen Dordrecht 3. Net als in eerdere wedstrijden deze najaarscompetitie,
speelden Onno Blok en Arno Ynzonides goed en boden uitstekend tegenstand.
Uiteindelijk kwamen ze vrijdagavond telkens wel net iets te kort voor een
overwinning.
Door dit resultaat komt het Hellevoetse team vermoedelijk net iets te kort voor
handhaving in de 2e klasse A. Concurrenten Alexandria'66 en Kwiek hebben de
uitslag van hun onderlinge wedstrijd nog niet ingevuld in de TTApp, maar door
deze grote nederlaag van HE 1 heeft Kwiek aan 1 winstpartij genoeg voor
handhaving. En dat moet tegen Alexandria'66 zonder meer lukken.
Op naar de voorjaarscompetitie!
Update: Duoteam 1 is na een goede najaarscompetitie toch net onder de
degradatiestreep gekomen. Er wordt bij de competitieleider een 2e klasseplaats
aangevraagd.
Persoonlijke resultaten:
Onno Blok
Joyce Ynzonides
Arno Ynzonides

18 11 61% (ELO: 1310)
04 02 50% (ELO: 1150)
18 4 22% (ELO: 1148)

Eindstand 2e klasse A met duoteam 1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dordrecht 3
NN Rotterdam 1
Trefpunt 2
Kwiek 1
Hellevoets Eff 1
Alexandria '66 4

10
10
10
10
10
10

– 40 promoveert naar de 1e klasse
- 32
- 27
– 22
– 19 degradeert naar de 3e klasse
– 10 degradeert naar de 3e klasse

Een goede najaarscompetitie! Goed gespeeld door Onno en Arno. Jammer
genoeg toch degradatie voor het team. Er wordt voor het voorjaar toch een 2e
klasse plek aangevraagd.
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Reguliere team 2

Maandag 9 september 2019
Hellevoets Effect 2 is maandagavond de najaarscompetitie in de 5e klasse E
van de reguliere competitie begonnen met een 3-7 nederlaag tegen Shot'65 3.
Rik Kooiman beet de spits af tegen Wim Groeneweg. Rik kwam er helaas niet aan
te pas en leed een regelmatige nederlaag: 5-11, 4-11 en 2-11: 0-1.
Gerard de Man trok daarop de stand gelijk door een vijf games overwinning op
Nico de Veij. Via 9-11, 13-11, 6-11, 11-8 en 11-5 nam Gerard verdiend de
felicitaties in ontvangst.
Ook Joost Voogt en Cor van Gool gingen er eens goed voor staan. Wat Gerard en
Nico kunnen, kunnen wij ook! En ze maakten er ook een vijf games wedstrijd
van. Via 4-11, 11-8 en 11-8 nam Joost een 2-1 gamevoorsprong, maar kon
daarna de wedstrijd niet definitief naar zich toe trekken en verloor met 6-11 en
4-11 alsnog de wedstrijd.
Gerard/Joost speelden het dubbelspel tegen Wim/Nico. En dat deed het
Hellevoetse duo goed. Ze boekten een mooie 3-1 overwinning: 11-6, 11-6, 6-11
en 16-14. De wedstrijd stand was gelijk: 2-2. Pauze!
Na de pauze liep Shot'65 uit naar een 6-2 voorsprong voordat Rik Kooiman in de
slotpartij van de avond nog een punt aan het HE-totaal toevoegde door een 3-1
overwinning op Nico de Veij (11-13, 11-6, 11-8, 11-7). Tussendoor leed Gerard
twee nederlagen tegen Wim Groeneweg (6-11, 11-13, 13-15) en Cor van Gool
(9-11, 7-11, 4-11), Joost Voogt een nipte nederlaag tegen Nico de Veij (9-11, 511, 11-4, 11-9, 7-11) en een duidelijker nederlaag tegen Wim Groenewegen (1214, 11-6, 5-11, 4-11) en beet Rik in het stof tegen Cor van Gool (7-11, 9-11, 411).
Aan Zwijndrechtse kant bleven Wim Groenewegen en Cor van Gool ongeslagen
(3). Nico de Veij boekte alleen winst op Joost Voogt die aan Hellevoetse kant
zonder winst onder de douche ging. Gerard en Rik boekten beiden 1 overwinning.
Even slikken, goed doorademen en op naar de volgende wedstrijd HE2. Volgende
week komt Dordrecht 7 op bezoek. Wie weet wat dan mogelijk is.
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Maandag 16 september 2019
Het tweede reguliere team van
Hellevoets Effect heeft
maandagavond een mooie 7-3
overwinning behaald op Dordrecht
7 (5e klasse E). Gerard de Man, Rik
Kooiman en Bert Brinkman kwamen
voor het Hellevoetse team in actie.
Gerard de man en Ad Anderson
openden de avond. met 6-11, 6-11 en
9-11 kwam Gerard er eigenlijk niet
aan te pas. Een koude start voor de
routinier.
Rik Kooiman en Bert Brinkman brachten het team op voorsprong. Rik versloeg
Wim van Vendeloo (11-5, 11-5, 12-10) en Bert Martinus Morlog (2-11, 11-6, 114, 11-8). Het belangrijke dubbel ging daarna mee naar Dordrecht. Gerard en
Bert wonnen nog wel de eerste game van Ad en Wim, maar daarna trokken de
Dordtenaren de wedstrijd met 11-9, 11-6, 11-6 alsnog naar zich toe en brachten
de teams weer op gelijke hoogte: 2-2.
Rik had de smaak na zijn eerste enkelspel goed te pakken en zette na een goede
en spannende wedstrijd HE 2 weer op voorsprong: 15-13, 8-11, 11-4, 12-10.
Gerard bouwde die uit naar 4-2 door 3-1 winst op Martinus: 11-7, 7-11, 11-5,
11-6. Omdat Bert daarna op knappe wijze Wim in vijf games versloeg (11-3, 1113, 8-11, 11-9, 11-6) leek winst in de maak. En dat werd een feit doordat Rik
ook zijn derde enkelspel van de avond in winst afsloot en Man of the Match werd.
Rik versloeg Martinus met 3-0: 11-9, 11-5, 11-8. Tussenstand 6-2.
In zijn laatste enkelwedstrijd kon Bert daarna Ad net niet verrassen. Na twee
keer 10-12 ging de 3e game en de wedstrijd verloren met 5-11. In het
slotakkoord won Gerard eenvoudig van Wim (11-1, 11-7, 11-5) waardoor de 7-3
eindstand op het scorebord kwam.
HE 2: Rik 3x, Gerard 2x, Bert 2x, dubbel 0x
Dordrecht 7: Ad 2x, Wim 0x, Martinus 0x, dubbel 1x.
Woensdag 25 september 2019.
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond een mooie 7-3 uitoverwinning
geboekt op Diveko 1 (5e klasse E reguliere competitie). Man of the match
was Gerard de Man. Hij bleek ook deze avond in vorm en won drie
enkelwedstrijden.
Hellevoets Effect 2 kwam uitstekend uit de startblokken. Gerard de Man versloeg
René Schewe met 3-1 (10-12, 11-9, 11-3, 11-8) en Bert Brinkman boekte een
mooie 3-0 winst op Hans Dopper: 11-9, 11-8, 11-7. Jammer genoeg kon Joost
Voogt daar in de wedstrijd tegen Leen de Ligt geen vervolg aan geven. In een
gelijk opgaande wedstrijd verloor Joost met 1-3 (8-11, 10-12, 13-11 en 4-11).
Het dubbelspel ging weer naar onze mannen. Met 3-1 werd de tegenstander
kansloos naar de kant gestuurd: 7-11, 11-5, 11-4, 11-1. Gerard de Man bouwde
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de voorsprong door winst op Hans Dopper (3-0: 11-6, 11-7, 11-6) verder uit,
waarna Joost ook in zijn tweede enkelspel goed tegenstand bood aan René
Schewe maar toch de tegenstander moest feliciteren: 6-11, 8-11, 7-11. Diveko
vocht terug! Ook Bert had veel moeite met Leen de Ligt en verloor met 7-11, 511, 7-11. Tussenstand: 4-3 in Hellevoets Efeects voordeel.
Werd het daarna nog spannend? Eigenlijk nauwelijks. Joost won na een koude
start eenvoudig van Hans Dopper (13-11, 11-5, 11-5), Gerard knokte zich naar
een vijf games winst tegen de sterkste Diveko speler Leen (9-11, 11-6, 5-11, 1210, 11-8) en Bert maakte het mooi af door 3-1 winst op René: 12-10, 6-11, 117, 11-5.
Een uitstekende overwinning voor de Hellevoetse Heren. Vanuit eigen huis
aangemoedigd via de HE Competitie Whatsappgroep door teamgenoot Rik
Kooiman. Een belangrijke stap in de strijd om het kampioenschap met Shot'' 65
3 en Dordrecht 7.
Volgende week donderdag de ontmoeting met Xerxes 7 in Rotterdam. Een grote
overwinning zou weer mooi zijn om het verlies in de eerste thuiswedstrijd van
het seizoen tegen concurrent Shot'65 3 te compenseren.
Enne...... de redacteur is blij met de door jullie gemaakte wedstrijdfoto's. Nog ff
en hij is zelf weer in de zaal aanwezig...
Donderdag 3 oktober 2019
Team 2 speelde met de niet 100% fitte kopman Gerard de Man tegen Xerxes 3.
Gerard was grieperig en dat had duidelijk invloed op zijn spel. Hij verloor de
openingswedstrijd met 2-3 van Hans Bultena. Rik Kooiman (3-1 winst op J.
Kerstens) en Bert Brinkman (een mooi bevochten 3-1 op Wim Zwakhals)
brachten HE 2 op voorsprong. De Rotterdammers brachten beide teams na winst
in het dubbelspel (3-0) weer op gelijke hoogte: 2-2.
Ook Gerards tweede wedstrijd ging over de volledige vijf games. In de laatste
game was Gerards tank leeg. Het 1-11 ging hij vermoeid en teleurgesteld naar
de kant. Aan Bert de stand weer gelijk te trekken door winst op Hans. Na 5-11,
11-9 en 11-6 nam Bert een 2-1 gamevoorsprong. Hans vocht zich terug (17-15!)
en besliste in de beslissende game met 19-17 (!!!) de wedstrijd. Xerxes op 4-2
voorsprong. En de spanning was te snijden...
Rik won in de 7e wedstrijd van de avond met 3-1 van Wim, Bert versloeg met
duidelijke cijfers J. Kerstens). Hellevoets Effect weer op gelijke hoogte: 4-4. De
laatste twee wedstrijden zouden de beslissing brengen. Een getergde Gerard
pakte in zijn slotwedstrijd de winst tegen Wim: 3-1. Ging HE 2 toch met de zege
aan de haal? Nee. Het lukte Rik niet de Rotterdamse kopman Hans een
nederlaag toe te brengen. Al scheelde het niet veel of Rik werd in plaats van
Hans de Man of The Match. Rik verloor met 8-11 in de beslissende vijfde game.
Een terechte 5-5 kwam uiteindelijk op het wedstrijdformulier (quote Bert
Brinkman). Plaats 2 op de ranglijst achter het ogenschijnlijk onbereikbare
Shot'65 3 is nu HE's deel.
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Dinsdag 8 oktober 2019
Hellevoets Effect 2 heeft gisterenavond in de reguliere competitie de derby in
de 5e klasse B in Brielle tegen De Sprint 5 met 6-4 gewonnen. Het was een
waar gevecht aan De Rik in Brielle.
Het werd een lange avond voor beide teams. De toon werd in de eerste drie
wedstrijden al gezet. Drie keer was er vijf games nodig om een winnaar aan te
wijzen. Het gunstige aspect voor de Hellevoeters was wel, dat zij er telkens met
de zege van door gingen. Gerard de Man won met 3-2 van Ger van Ruiven, Bert
Brinkman met 3-2 van Cees Pijl en Joost Voogt versloeg Theo van den Hurk met
3-2. In het dubbel deden de Briellenaren Ger/Cees wat terug door Gerard/Bert
met een 1-3 nederlaag naar de kant te sturen.
Na de pauze vergroottte Gerard de voorsprong door eenvoudige winst op Cees.
Omdat Joost verdiend van Theo verloor (1-3) kwam de tussenstand op 4-2 in
Hellevoets voordeel.
In de volgende twee wedstrijden haalde Hellevoets Effect 2 de winst binnen. Bert
won op knappe wijze van Theo (3-1) en Joost boekte een 3-1 zege op Cees. De
laatste twee wedstrijden gingen dan weer naar de tegenstanders. Gerard verloor
met 1-3 van Theo en Bert was niet bij machte Ger te verschalken (0-3), al bleef
hij in elke game de tegenstander goed bij.
Een mooie, belangrijke 6-4 overwinning was het eindresultaat. Team 2 doet goed
mee in de 5e klasse B, staat 2e op de helft van de competitie. Shot'65 3 lijkt
echter een maat te groot.
Maandag 14 oktober 2019
Na het gelijkspel in Rotterdam op 3 oktober jl., is Hellevoets Effect 2 er
maandagavond in eigen huis wel in geslaagd Xerxes 7 te verslaan. Beide teams
kwamen wel in een andere opstelling aan de tafel, maar de 7-3 overwinning
was verdiend en brengt HE 2 vaster op plaats 2 van de ranglijst in de 5e klasse E
van de reguliere competitie. Een kampioenschap zit er niet in. Daarvoor is
Shot'65 3 te sterk.
De overwinning kwam via de tussenstanden 3-0, 3-2, 6-2 en 6-3 tot stand.
Gerard de Man bleef zonder nederlaag in het enkelspel (3), Rik Kooijman (2)
verloor net als Joost Voogt (2) van Hans Bultena die bij de tegenstanders de
overwinningen binnen haalde. Ook het dubbelspel was voor Xerxes.
Volgende week donderdag volgt de uitwedstrijd tegen koploper Shot'65 in
Zwijndrecht. In de huidige vorm van onze spelers, kunnen de mannen wellicht
verrassen.
Donderdag 31 oktober 2019
Uw redacteur is de afgelopen dagen bestookt met vragen over het verslag van
Hellevoets Effect 2 in de 5e klasse E van de reguliere competitie. Waar dat
verslag bleef? Nou, daar kan ik kort over zijn. Uw redacteur lag onder een steen.
Om bij te komen van het onder ogen krijgen van het wedstrijdformulier.
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Shot'65 1 had donderdag namelijk geen enkele clementie met onze mannen
Gerard de Man, Rik Kooiman en Bert Brinkman. In een zucht was het 10-0 voor
de Zwijndrechtenaren. Alleen Gerard kreeg van Wim Buitendijk de illusie dat
er een overwinning te behalen was. Maar ook Wim sloeg in de 5e game
genadeloos toe: 11-5.
Doen onze mannen het dan zo slecht? Nééééé!!!! Ze gaat met twee vingers in de
neus 2e in de eindstand worden. Ze bekleden nu die positie al en zullen dat
zonder grote tegenslag de komende drie wedstrijden handhaven. Of Dordrecht
moet nog een snode plan hebben.
Donderdag 14 november 2019
Hellevoets Effect 2 heeft haar tweede plaats in de 5e klasse E van de reguliere
competitie verspeeld aan Dordrecht 7. In Dordrecht kwamen alleen Gerard en
Joost achter de wedstrijdtafel. Daardoor leed HE 2 donderdag 14 november 2019
een grote 2-8 nederlaag. Alleen Gerard de Man kwam tot winst. Hij versloeg Wim
van Vendeloo en Arie van Loon. Joost Voogt bleef zonder winst tegen beide
heren en derde Dordrechtman Ad Anderson. Ook Gerard verloor van Ad. Het
dubbel leverde eveneens een Dordse overwinning op.
(Meer details zijn helaas niet beschikbaar. Het team leverde een onleesbaar
wedstrijdformulier aan, zonder nadere gegevens).
Maandag 18 november 2019
Na twee grote nederlagen, is het 2e reguliere team van Hellevoets Effect er in de
5e klasse E weer in geslaagd een overwinning te pakken. Het moest daarvoor
wel even wakker worden. Gerard de Man (0-3 tegen René Schewe) en Joost
Voogt (1-3 tegen Hans Tromer) verloren hun eerste enkelwedstrijd, waardoor HE
2 op een 0-2 achterstand kwam. Bert Brinkman nam daarop zijn teamgenoten bij
de hand en wees hen de goede weg. Bert won een fel gevecht met Leen de Ligt
met 11-3 in de vijfde game. De dubbelcombinatie Joost Voogt/Bert Brinkman
won vervolgens het dubbel van Hans Tromer en Leen de Ligt. Het werd driemaal
11-8. De stand was weer gelijk: 2-2.
Het duurde tot de achtste wedstrijd voordat Diveko 1 weer een overwinning
pakte. Joost Voogt verloor met 0-3 van Leen de Ligt. In de tussentijd versloeg
Joost wel René Schewe (3-2) en wonnen Gerard de Man (3-2 van Leen de Ligt)
en Bert Brinkman (3-2 van Hans Tromer) ook hun tweede enkelwedstrijd.
Tussenstand: 5-3.
Man of the Match Bert Brinkman (foto's) bracht vervolgens de overwinning
binnen. Bert won zijn derde enkelwedstrijd van de avond. Hij versloeg René
Schewe met 3-1. Tot slot stond de wedstrijd tussen Gerard de Man en Hans
Tromer gepland. De winst ging naar Gerard omdat Hans genoodzaakt was met
een hamstringblessure op te geven. Eindstand: 7-3.
Maandag 25 november 2019
Het reguliere Team 2 van Hellevoets Effect sloot eveneens de najaarscompetitie
af met een grote overwinning. De derby tegen De Sprint 6 werd met 8-2
gewonnen. Bert Brinkman werd man of the match met 3 overwinningen in het
enkelspel en winst in het dubbel met Joost Voogt. Joost boekte op zijn beurt
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twee overwinningen in het enkelspel, evenals Rik Kooiman. Joost en Rik verloren
beiden van Kees van Doorn. Aan Brielse kant bleven Ger van Ruiven en Theo van
de Hurk zonder overwinning.
Persoonlijke resultaten per 25 november 2019:
Bert Brinkman
Gerard de Man
Rik Kooiman
Joost Voogt

21
27
21
21

14
16
10
08

67%
59%
48%
38%

(ELO:
(ELO:
(ELO:
(ELO:

896)
902)
805)
807)

Eindstand 5e klasse E reguliere competitie met team 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Shot '65 3
10 – 90 promotie naar de 4e klasse
Hellevoets Eff 2 10 – 52
Dordrecht 7
10 – 47
Xerxes 7
10 – 38
Diveko 1
10 – 37
De Sprint 6
10 – 36 degradatie naar de 6e klasse

Al snel was duidelijk dat Shot’65 3 te sterk was. Maar na deze terechte kampioen
behaalde team 2 een verdiende en verdienstelijke tweede plaats in de eindstand.
De mannen zijn echte 5e klassers. Al zou de 4e klasse leuk en uitdagend geweest
zijn, toch zijn ze hier op hun plek.

Duo team 3

Maandag 9 september 2019
Hellevoets Effect 3 heeft gisterenavond een verpletterende nederlaag geleden
tegen Boomgaardshoek 4. Valter Mendes en Ulrich Wijbers gaven in de
wedstrijd voor de 5e klasse B van de duocompetitie Ivo Kooiman en Freek
Sprokholt geen enkele kans. Alle enkelspelen gingen met 0-3 verloren. Alleen in
het dubbelspel konden onze mannen een game meepakken (12-10).
Het is een bittere teleurstelling. Blijkbaar is Valter Mendes ook van goed niveau
waardoor Boomgaardshoek zich direct als kampioenskandidaat heeft aangemeld.
Deze grote overwinning draagt daar zeker aan bij. Samen met Smashing '86 zal
het team voor de 1e plaats gaan strijden. Hellevoets Effect 3 haakt voorlopig af.
Maar ..... er zijn nog 9 wedstrijden te gaan. Genoeg tijd om de vijf punten
achterstand in te lopen .
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Maandag 16 september 2019
Hellevoets Effect 3 heeft zich maandagavond tegen Smashing '86 1 goed
hersteld van de 0-5 uitnederlaag vorige week tegen Boomgaardshoek 4 (5e
klasse B duocompetitie). Ook nu weer een uitwedstrijd. Met Dimitri Dongor in
plaats van Ivo Kooijman, wist Freek Sprokholt nu wél de winst er uit te slepen:
3-2.
Dimitri Dongor opende tegen Ben Bloppoel. Met 11-7, 11-3 en 12-10 werd het
een mooie overwinning. Freek Sprokholt had het daarna tegen Gert Kraal erg
lastig. Freek wist de 3e game er nog wel uit te slepen (19-21 !!!), maar ging toch
met 3-1 ten onder (11-7, 11-4, 19-21, 12-10).
Het dubbelspel ging in straight games mee naar Hellevoetsluis: 11-5, 11-9, 11-7.
Met een 2-1 voorsprong de pauze in!
Na de pauze opende Freek sterk tegen Ben: 11-0 !!! De 2e game ging daarna
verrassend naar de tegenstander: 5-11. Het herstel volgde snel. Met twee keer
11-7 trok Freek de wedstrijd definitief naar zich toe en de winst was binnen: 3-1!
Zou Dimitri de vorige week opgelopen puntenachterstand samen met Freek deze
avond al bijna teniet doen? Zou hij de eindstand op 4-1 bepalen? Dat was de
hoop, maar het kwam er niet van. Na Freek versloeg Gert ook Dimitri en werd
Man of the Match. Gert moest daarbij wel tot het uiterste gaan omdat Dimitri
zich natuurlijk niet gewonnen gaf. Met 11-9, 16-14 en 11-8 pakte Gert de winst
en werd de eindstand op 2-3 in Hellevoets voordeel bepaald. Een goed herstel
van het Hellevoetse team!
Maandag 23 september 2019
Hellevoets Effect 2-De Sprint 4: verplaatst naar 21 oktober 2019.
Maandag 30 september 2019.
Hellevoets Effect 3 heeft het lastig in de 5e klasse B van de duocompetitie. Of
het komt door de afwezigheid van binder Bert Brinkman, wie zal het zeggen.
Maar ook gisteren werd het team stevig op de laatste plaats van de ranglijst
gedrukt door een 1-4 thuisnederlaag.
Tegenstander Alexandria'66 15 had geen medelijden. Dat team greep de
laatste strohalm vast om titelpretendent Boomgaardshoek 4 het nog lastig te
maken in deze najaarscompetitie. De grote overwinning op duo 3 was daarbij
een opsteker.
Dimitri Dongor opende de wedstrijd tegen Liset van der Burg. Dimitri wist een 02 gameachterstand nog goed te maken (2-2), maar in de beslissende game
moest hij het toch afleggen: 6-11, 7-11, 11-6, 11-8, 8-11.
Freek Sprokholt had daarna veel moeite met het spel van Sean van Gulik. Freek
liep de hele wedstrijd achter de feiten aan. Een reguliere 0-3 kwam op het
wedstrijdformulier: 7-11, 3-11, 6-11.
In het dubbel boden Dimitri en Freek beter partij. Na goed tegenstand ging de
wedstrijd wel naar de Rotterdammers: 6-11, 7-11, 11-13.
Na de pauze vocht Dimitri tegen Sean voor wat hij waard was. Toch leidde dit
niet tot de gehoopte winst. 6-11, 9-11, waarna 11-5 en 4-11. Alexandria'66 op
een 4-0 voorsprong. Oef. Jammer!
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In de slotwedstrijd was Freek warm gespeeld. Hij liet Liset geen enkele keer het
initiatief nemen en Freek was in de rally's vaster. Hij won verdiend en ruim met
11-3, 11-9, 11-3. En... de eer was gered.
Het is zaak de boel bij elkaar de rapen. Een goed gesprek met elkaar aan te
gaan. Dan moet dit een positief gevolg krijgen in de nog aankomende
confrontaties met de mede degradatiekandidaten De Sprint 4, De Beer 4 en
Smashing'86 1. Duo 3 hoort gewoon in de 5e klasse thuis. Kom op mannen!!!
Maandag 7 oktober 2019
Het is een zwaar seizoen voor Hellevoets Effect 3 in de 5e klasse B van de
duocompetitie. Gisterenavond liep het team al weer tegen een nieuwe nederlaag
aan. Dit keer was De Beer 4 met 3-2 te sterk.
Ivo Kooijman opende tegen Michael de Vries. Een koude start leidde tot een 2-11
nederlaag in de openingsgame. Vervolgens kwam Ivo beter in zijn spel en bood
Michael goed tegenstand. Het was echter te laat. Met 2-11, 7-11 en 11-13 ging
de zege naar Michael.
Dimitri Dongor vocht zich in de tweede wedstrijd van de avond naar een mooie
3-2 overwinning op Robin Kindermans. Met 7-11, 11-3, 11-2, 9-11 en 11-6
bracht hij beide partijen op gelijke hoogte.
In het dubbel bleken Michael en Robin te sterk. Ze gaven Ivo en Dimitri weinig
kans: 11-6, 11-9, 11-6. De Beer 4 nam een 2-1 voorsprong.
Na de pauze speelde Robin Kindermans opnieuw vijf games. En ook dit keer
moest hij de zege aan de tegenstander laten. En die tegenstander was Ivo die na
een 0-2 game tussenstand een mooie, zwaar bevochten 3-2 overwinning boekte:
10-12, 2-11, 11-8, 11-6, 11-9.
Alles kwam aan op de ranke schouders van Dimitri. Kon hij Michael wel verslaan?
Nee. Michael was de bovenliggende partij en wist Dimitri met 11-8, 11-4 en 1210 achter zich te houden. De Beer 4 pakt de winst, Hellevoets Effect 4 ging
teleurgesteld onder de douche.
Vrijdag 18 oktober 2019
Hellevoets Effect 3 trad deze avond in Rotterdam aan met Gerard de Man en
Bert Brinkman als de spelers. Het werd een leuke wedstrijd tussen
Alexandria'66 15 en Hellevoets Effect 3 in de 5e klasse B van de
duocompetitie. Al kwam Bert Brinkman volgens eigen woorden wat te kort
(gamestanden laten wat anders zien, Bert), Gerard de Man was de man in vorm
die uiteindelijk toch nog een wedstrijd verloor.
Gerard de Man opende zoals gewoonlijk de wedstrijd. Tegen Liset van der Burg
nam hij voortvarend een 2-0 gamevoorsprong (11-4, 11-8) om vervolgens Liset
alleen de 3e game te gunnen: 5-11, 11-7.
Bert Brinkman speelde weer eens een duowedstrijd. Goud van oud. Zoals altijd
knokte hij voor wat hij waard is. Maar tegen Sean van Gulik moest hij toch in
vier games het onderspit delven: 9-11, 11-8, 6-11, 5-11.
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Het dubbel ging op degelijke wijze naar Hellevoets Effect 3. Met mooie rally's
werd de wedstrijd door Bert en Gerard met 3-1 winnend afgesloten: 11-7, 11-7,
4-11, 11-8. HE 3 weer op voorsprong.
Na de pauze bleef Bert Liset goed bij, maar kon de wedstrijd niet naar zijn hand
zetten. Hij verloor in straight games: 7-11, 8-11, 7-11. Tussenstand 2-2.
De slotwedstrijd werd er een om van te smullen! Sean en Gerard haalden alles
uit de kast om de beslissing in hun voordeel te brengen. Het werd een mooie,
spannende wedstrijd waarin beide spelers aan elkaar gewaagd waren. Gerard
kwam telkens achter (1-0, 2-1) om dan de wedstrijd weer gelijk te trekken (1-1,
2-2). De beslissende game ging helaas met klein verslag naar Sean: 11-9.
Alexandria'66 was de gelukkigste en won de wedstrijd met 3-2. Twee
belangrijke winstpunten voor HE 3 dat nu boven de degradatiestreep komt.
Maandag 21 oktober 2019.
Hellevoets Effect duoteam 3 heeft de uitgestelde thuiswedstrijd tegen
degradatieconcurrent De Sprint duoteam 4 met 2-3 verloren. De wedstrijd
voor de 5e klasse B kende een spannend verloop.
Bert Brinkman kwam in de eerste wedstrijd tegenstander Peter Niemeijer tegen.
Beide heren speelden vier games waarin het verschil minimaal was. Peter won de
1e game met 12-10, waarna Bert een 2-1 gamevoorsprong naam door de 2e en
3e game met 11-9 en 13-11 te winnen. Zou Peter nog terug komen? Nee, al
scheelde het niet veel. Bert won ook de 4e game en de wedstrijd: 12-10.
Freek Sprokholt speelde de tweede wedstrijd en trof Arthur van Gemert als
tegenstander. Ook deze wedstrijd was ongekend spannend en bracht twee
gelijkwaardige spelers achter de tafel. Vijf games namen de mannen de tijd om
een winnaar aan te wijzen. En het werd...... Arthur. Hij trok de wedstrijd met
minimaal verschil naar zich toe: 8-11, 16-14, 11-6, 10-12, 12-10.
Het dubbelspel ging daarna in drie games naar Peter en Arthur. Zij wonnen met
11-7, 11-8, 11-2 en brachten De Sprint op een 2-1 voorsprong.
Na de pauze liep De Sprint uit naar 3-1 omdat Bert opnieuw net het nakijken had
tegen Arthur: 13-11, 9-11, 9-11, 6-11.
Het slotakkoord was voor Freek. Hij kende weinig moeite met Peter, won in drie
games (11-7, 11-7, 11-4) en bracht de eindstand op 2-3 in Brielles voordeel.
Hellevoets Effect 3 en De Sprint 4 nemen nu drie winstpartijen afstand van
degradatiekandidaat nummer 1 Smashing'86 1. Volgende week speelt De Sprint
4 een uitwedstrijd tegen Smashing'86 1. De speelronde daarna ontvangt
Hellevoets Effect 3 het team uit Klaaswaal. Zowel de Briellenaren als Hellevoeters
kunnen zich veilig spelen; hebben alles in eigen hand.
Maandag 28 oktober 2019
Duoteam 3 leed in de 5e klasse B een 1-4 thuisnederlaag tegen
koploper Boomgaardshoek 4. Bert Brinkman en Freek Sprokholt speelden de
enkelwedstrijden. Freek en Gerard de Man het dubbelspel.
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Bert Brinkman verloor zijn beide enkelwedstrijden. Hij was kansloos tegen Valter
Mendes (0-3), bood goed tegenstand aan Ulrich Wijbers (0-3). Freek Sprokholt
verloor van Ulrich (1-3), maar won van Valter (3-1). Het dubbel Freek/Gerard
(archieffoto) was duidelijk een maat kleiner dan de combinatie Valter/Ulrich: 811, 5-11, 14-12, 6-11.
Maandag 11 november 2019
Hellevoets Effect duoteam 3 heeft maandagavond de degradatieontmoeting
met Smashing '86 verloren. Dimitri Dongor en Freek Sprokholt leden een 2-3
nederlaag tegen Gert Kraal en Piet Hartog. Beide teams hebben nu 13 punten uit
8 wedstrijden en nemen samen de op-een-na laatste plaats in. De andere
degradatiekandidaat De Sprint 4 ontmoet vrijdag in eigen huis Alexandria'66 15
en heeft thans 12 punten uit 7 wedstrijden. Het wordt spannend in de 5e klasse
B. Wie gaat degraderen?
Dimitri begon in de eerste wedstrijd van de avond tegen de afwachtende speler
Gert. Het werd een gelijkopgaande wedstrijd waarin de vastheid van Gert Dimitri
fataal werd. Met 1-3 ( 11-8, 8-11, 5-11, 7-11) speelde de gretige Dimitri zich uit
de wedstrijd.
Freek kende daarna weinig moeite met Piet. De gamestanden spreken
boekdelen: 11-5, 11-6, 11-3.
Door goede winst in het dubbelspel, nam duo 3 een 2-1 voorsprong. De 1e game
moesten Dimitri en Freek nog warm draaien (3-11), daarna pakten ze na
moeizame winst in game 2 (13-11) de wedstrijd stevig in handen en brachten
het met 11-7 en 11-8 tot een goed einde.
Ook tegen Piet Hartog brak het gebrek aan vastheid en wedstrijdritme (eigen
woorden Dimitri / redactie) Dimitri op in zijn tweede enkelwedstrijd. met 6-11,
11-8, 8-11 en 7-11 ging de zege toch wel verdiend naar de slim spelende Piet.
Alle druk lag daarna op de schouders van Freek en Gert. Wie zorgde voor de
belangrijke winst tussen deze twee volledig aan elkaar gewaagde, afwachtend
spelende spelers?!? Het werd een wedstrijd van de lange adem waar de tijdregel
niet misplaatst had gestaan. Over de volle vijf games werd de wedstrijd gespeeld
en beslist in het voordeel van Smashing'86. Om en om werden de games binnen
gehaald: 4-11, 11-7, 6-11, 11-7, 7-11. Gert was spekkoper.
Vrijdag 22 november 2019
Het is bloedstollend spannend in de 5e klasse B van de duocompetitie.
Smashing'86 1, Hellevoets Effect 3 en De Sprint 4 staan gezamenlijk onderaan.
Met 16 punten uit 9 wedstrijden en nog één wedstrijd te gaan!
De Sprint 4 reist maandagavond naar Hoogvliet voor de wedstrijd tegen
kampioen Boomgaardshoek. Dinsdag ontmoet Hellevoets Effect 3 in Rozenburg
De Beer 4, terwijl Smashing'86 1 de competitie in Rotterdam tegen Alexandria'66
15 afsluit. Wie trekt aan het goede eind? Hellevoets Effect 4 moet het kunnen
redden. Ivo Kooiman en Dimitri Dongor: veel succes.
HE 3 won vandaag met 3-2 bij De Sprint 4. Briellenaar Peter Niemeijer was te
sterk voor Dimitri Dongor en Ivo Kooiman. Arthur van Gemert kwam tegen Ivo
en Dimitri niet tot winst. Gelukkig konden Ivo en Dimitri ook het dubbel naar zich
toe trekken, zodat het duo dinsdag nog alles in eigen hand heeft.
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Dinsdag 26 november 2019
Hellevoets Effect 3 heeft in de laatste competitiewedstrijd van de 5e klasse B
van de duocompetitie de meubelen gered. Door een mooie 4-1 uitoverwinning
bij De Beer 4 in Rozenburg ontloopt het team (Dimitri Dongor, Ivo Kooiman,
Freek Sprokholt en Bert Brinkman) de dreigende degradatie. Het ziet er naar uit
dat ook Smashing'86 de dans gaat ontspringen ten koste van De Sprint 4 dat
tegen een 0-5 nederlaag opliep bij kampioen Boomgaardshoek 4. Smashing'86
heeft vrijdag aan 1 overwinning genoeg voor klassenbehoud.
Man van de wedstrijd bij Hellevoets Effect was Ivo Kooijman die zijn beide
enkelwedstrijden won. Ook wist hij samen met Dimitri het dubbel te winnen. Het
vierde punt kwam op naam van Dimitri Dongor die Robin Kindermans versloeg.
Persoonlijke resultaten:
Ivo Kooijman
Freek Sprokholt
Dimitri Dongor
Bert Brinkman
Invaller
Gerard de Man

08
12
12
06

04
05
04
01

50%
42%
33%
17%

(ELO:
(ELO:
(ELO:
(ELO:

742)
875)
800)
896)

02 01 50% (ELO: 902)

Eindstand 5e klasse B met duoteam 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boomgaardshoek 4
Alexandria '66 15
De Beer 4
Hellevoets Eff 3
Smashing 86 1
De Sprint 4

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

45 promoveert naar de 4e klasse
28
22
20
19
16 degradeert naar de 6e klasse

Onze mannen maakten het spannend. Tot en met de laatste wedstrijd in
onzekerheid of ze wel of niet onder de degradatiestreep terecht zouden komen.
Alles hadden ze in eigen hand. Dus gaven ze het niet weg. Ook voor dit team
geldt dat ze volwaardige 5e klassers zijn. In het voorjaar nieuwe kansen! Maar
maak het als het even kan niet meer zo spannend, heren!!?!

Duoteam 4 vanaf de volgende pagina…
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Duoteam 4

Maandag 9 september 2019
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond de eerste wedstrijd van de
najaarscompetitie in Numansdorp met 3-2 gewonnen van Tavenu 6. De
wedstrijd in de 6e klasse B werd geopend door Rob Reedijk en Hans de Brandt.
Hans ondervond weinig problemen. Hij was veel te sterk voor Rob: 11-1, 11-5 en
11-2.
Gerard Ville en Joke de Brandt speelden de twee wedstrijd. Gerard won
eenvoudig de eerste game: 11-5. In de volgende games kon Joke goed
tegenstand bieden, maar de zege bleef verdiend in Numansdorp: 13-11, 11-7.
Het dubbelspel werd deze avond gespeeld door Gerard Villen/Edwin vd Zijde en
Hans de Brandt/Bert vd Kamer. Het Hellevoetse duo kwam er in deze eerste
wedstrijd van de najaarscompetitie niet aan te pas. Via 8-11, 11-8, 6-11 en 9-11
ging de overwinning naar Gerard en Edwin. Pauzestand: 2-1 in het voordeel van
Tavenu 6.
Na de pauze boekte ook Joke een eenvoudige overwinning op Rob Reedijk: 11-8,
11-5, 11-6. Aan Hans de Brandt de taak de overwinning voor Hellevoets Effect 4
binnen te halen. Dat deed hij ook, maar Gerard liet zich niet zomaar naar de
slachtbank leiden en bood enthousiast en goed tegenstand. Gerard won de
eerste game (11-9), had minder grip op Hans' spel in game twee en drie (8-11,
6-11) om er vervolgens een spannende (slot)game van de maken. Hans trok de
wedstrijd definitief naar Hellevoets Effects voordeel door een 13-11
(game)overwinning te pakken. De wedstrijd zat in de tas. Na een verfrissing trok
Joke met haar mannen (Hans/Bert) tevreden naar huis.
Dinsdag 17 september 2019
Hans de Brandt heeft zich gisterenavond laten verrassen in Oude Tonge. Tijdens
de openingswedstrijd van Oude Tonge 2-Hellevoets Effect 4 (6e klasse B
duocompetitie) verloor Hans met 11-13 in de beslissende vijfde game van Hans
Both. Het was wel een ware thriller: 10-12, 11-6, 11-8, 9-11, 11-13.
Gelukkig was Joke de Brandt deze avond goed op dreef en herstelde ze direct in
de 2e wedstrijd de schade. Joke won met 3-0 (11-9, 12-10, 11-7) van Issam
Taleb.
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De teams bleven ook in de 3e wedstrijd van de avond elkaar niet veel ontlopen.
Ook het dubbel Hans de Brandt/Bert vd Kamer ging er eens goed voor staan en
nam er de volledige vijf games voor om tot een beslissing te komen tegen Hans
Both en Hans Geelhoed. Helaas voor Hans en Bert viel dit in hun nadeel uit: 911, 9-11, 11-8, 11-3, 9-11.
Of de leeftijd Hans Both meer parten ging spelen dan bij Joke de Brandt, is de
schrijver deze onbekend. Wellicht was het in Jokes voordeel dat zij het dubbel
aan Bert had overgelaten. Feit is dat Joke weinig moeite kende met Hans Both en
souverein met 3-0 won: 11-4, 11-7, 11-7. Een goede prestatie Joke!
Met een 2-2 tussenstand begon Hans de Brandt aan zijn laatste wedstrijd tegen
Issam Taleb. Hans ging volledig voor de winst! Met 11-5 trok hij de 1e game
naar zich toe om de 2e vervolgens aan de tegenstander te laten: 7-11. Hans was
warm gespeeld en won vervolgens eenvoudig de overige twee games: 11-4, 116 en bepaalde de eindstand op 3-2 in Hellevoets voordeel.
Maandag 23 september 2019:
Hellevoets Effect duoteam 4 heeft gewonnen van koploper Taveba 6. Het
werd 3-2 voor ons team. De eerlijkheid gebied te vermelden dat de
Barendrechters niet in hun sterkste opstelling achter de tafel kwamen.
Hans de Brandt opende tegen Elio Machillando. Een onbekende voor ons team
maar sinds een seizoen enthousiast deel uit makend van het Tavebateam. Elio is
toegevoegd omdat Hugo te blessuregevoelig is.
Hans was niet van plan zich deze avond -net als vorige week- te laten verrassen.
Voortvarend pakte Hans de wedstrijd aan en won in drie games: 11-5, 11-5 en
11-7.
Joke de Brandt trof vervolgens Rob Wulffraat. Het werd een mooi gevecht dat
Joke in vijf games naar zich toe trok. Joke opende met 11-4. Vervolgens kwam
Rob goed terug met 9-11 en 10-12. Maar Joke was echt niet van plan de winst
aan Rob te geven en won de laatste twee games met twee keer 11-7.
Het dubbel Hans de Brandt/Bert vd Kamer trad vervolgens voor de pauze nog
aan tegen Elio Machillando/Ton Wulffraat. De Barendrechters openden met 11-6
winst. Hans en Bert kwamen na 11-8 winst in de 2e game op gelijke hoogte om
daarna de 3e weer uit handen te geven: 4-11. De Hellevoeters knokten zich
terug: 11-7. De vijfde game moest de beslissing brengen. En dat viel in het
voordeel uit voor Elio en Ton: 11-8.
Met een 2-1 voorsprong ging Hellevoets Effect de pauze in.
Ook in zijn tweede enkelwedstrijd boekte Hans de Brandt vervolgens een
reguliere winst: 11-9, 11-4 en 11-9 tegen Rob. In het slotakkoord knokte Elio
zich naar een mooie 3-0 overwinning op Joke (16-14, 11-4, 11-8), waardoor de
eindstand op 3-2 in Hellevoets voordeel kwam.
Maandag 30 september 2019
Hellevoets Effect duoteam 4 heeft gisterenavond de wedstrijd in de 6e klasse
B tegen Alexandria'66 16 met 3-2 gewonnen. De wedstrijd begon en eindigde
slecht, maar het middengedeelte bepaalde de winst.
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Joke de Brandt ging van start tegen Peter van Campenhout. Alleen in de derde
game kon Joke partij bieden: 2-11, 3-11, 12-14.
Hans de Brandt trok de stand weer gelijk door een mooie overwinning op invaller
Lenneke van Vliet: 11-6, 11-9, 12-10.
De wedstrijd waar Bert vd Kamer elke keer met gepaste spanning op zit te
wachten, het dubbel met Hans, volgde daarna. Het werd een verdiende,
regelmatige overwinning: 11-9, 11-6, 11-5. HE duo 4 op voorsprong!
Joke de Brandt is deze najaarscompetitie aanzienlijk beter begonnen dan de
voorjaarscompetitie. Ook nu pakte ze haar winstpartijtje mee. In drie games
bond Joke Lenneke aan haar "Zegekar 2019". Het werd 1`1-6, 11-8, 11-7 voor
Joke.
Het slotakkoord was deze avond voor Hans de Brandt. En er ontbond zich een
mooie, spannende wedstrijd tegen Peter van Campenhout. De eerste game ging
eenvoudig naar Hans: 11-2. Of het nu kwam door de eenvoudige winst of door
andere oorzaken, de schrijver deze weet het niet, maar feitelijk is juist dat Hans
de 2e en 3e game aan de tegenstander moest laten: 9-11, 7-11. De vierde game
knokte Hans zich terug: 11-7. Er moest een beslissende 5e game aan te pas
komen. Uiteindelijk ging de winst met het kleinst mogelijke verschil naar
tegenstander Peter: 9-11.
Wat deze 3-2 overwinning betekent voor de 1e plaats is vrijdagavond duidelijk.
Dan spelen de concurrenten De Sprint 5 en Taveba 6 tegen elkaar.
Maandag 7 oktober 2019
Na de 2-3 thuisnederlaag van maandagavond tegen De Sprint 5, is het
kampioenschap voor Hellevoets Effect 4 verder uit zicht geraakt. Taveba 6 en
De Sprint 5 lijken nu voor de titel te gaan.
Joke de Brandt opende de wedstrijd tegen Briellenaar Ger van Ruiven. Joke is
deze najaarscompetitie goed op dreef en ging de wedstrijd met vertrouwen in.
En dat was terecht, want Joke speelde goed. Desalniettemin verloor ze in vier
games van Ger: 5-11, 11-7, 7-11 en 12-14.
Normaal gaat uw redacteur er van uit dat Hans de Brandt dan wel even zijn
winstpartijen in het enkelspel meepakt. Maar ja, dan had hij niet op Theo van de
Hurk gerekend. Die dacht daar duidelijk anders over en nam een 2-0
gamevoorsprong: 14-12, 13-11. Hans trok de derde en vierde game stoïcijns
naar zich toe (11-8, 11-7) om vervolgens de wedstrijd alsnog uit handen te
geven: 6-11. HE 4 op een 0-2 achterstand.
Voor de variatie werd het dubbel dit keer gespeeld door Joke en Hans. Zij
vochten zich in de wedstrijd tegen Ger en Theo naar een mooie overwinning. Ons
duo/echtpaar deed daar wel de volle vijf games over: 11-7, 6-11, 15-13, 9-11,
11-6!
Na de pauze was er weinig krachtsverschil tussen Joke en Theo. Een spannende
wedstrijd ging uiteindelijk met het kleinst mogelijke verschil naar Theo: 9-11, 911, 11-13. De winst was binnen voor De Sprint 5.
In de slotpartij opnieuw een mooi gevecht. Hans liet zich echter geen tweede
keer verrassen en trok de winst met klein verschil naar zich toe. Hij versloeg Ger
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met 10-12, 11-8, 15-13 en 11-6. De eindstand werd hierdoor bepaald op 2-3 in
Brielles voordeel.
Volgende week vrijdag volgt de uitwedstrijd tegen Alexandria'66 16 waarvan
recent met 3-2 in eigen huis werd gewonnen.
Vrijdag 18 oktober 2019
Alexandria’66 16 – Hellevoets Effect 4 is uitgesteld vanwege ziekte Joke en Hans
de Brandt. De wedstrijd wordt nu 8 november 2019 gespeeld.
Maandag 28 oktober 2019
Duoteam 4 won in de 6e klasse B met 4-1 van de nummer laatst van de
ranglijst Tavenu 6.
Joke en Hans de Brandt wonnen beiden hun enkelwedstrijd van Rob Reedijk en
Bert de Laat. Het dubbel werd deze avond gespeeld door Joke de Brandt en Bert
vd Kamer (archieffoto). Zij spelen beiden niet zo vaak het dubbelspel, maar
vonden het tegen deze zwakkere tegenstanders leuk om ook eens samen te
spelen. Het werd een spannende partij die pas na vijf games in Hellevoets nadeel
beslist werd: 11-8, 5-11, 11-9, 8-11, 6-11. Details waren beslissend.
Vrijdag 8 november 2019.
Hellevoets Effect 4 heeft de inhaalwedstrijd tegen Alexandria'66 16 in
Rotterdam met 4-1 gewonnen. Door dit resultaat verkleint duo 4 de
achterstand op titelkandidaat Taveba 6 in de 6e klasse B tot 6 punten. Nog drie
wedstrijden te gaan...
Hans de Brandt opende met een eenvoudige, rustige 3-0 op Peter van
Campenhout (11-7, 11-8, 11-8). Joke de Brandt vergrootte daarop de score naar
2-0 in Hellevoets voordeel. Joke versloeg Marieke Sneep met 3-1: 6-11, 11-8,
11-7, 11-7.
In het dubbel kwam traditiegetrouw Bert vd Kamer weer achter de tafel. Hij
speelde dit keer weer met Hans en samen wisten zij in vijf games de wedstrijd
uit het vuur te slepen en lieten Peter en Marieke gedesillusioneerd achter: 11-9,
7-11, 10-12, 11-8, 11-7. De winst was binnen. Er werd gepauzeerd om
gezamenlijk bij te praten over de drie wedstrijden die allen in Hellevoetse winst
eindigden.
Na de pauze kon Joke niet stunten tegen Peter. Ze begon goed met winst in de
eerste game (12-10), maar moest de volgende games toch duidelijk aan Peter
laten: 11-4, 11-8, 14-12. Alexandria'66 had de eer gered.
De slotwedstrijd nam Hans alle tijd om Marieke speeltijd te gunnen. Hij liet de
eerste 2 games aan haar (8-11, 9-11) om vervolgens dodelijk toe te slaan
(figuurlijk, dan): 11-7, 11-8, 11-3. De eindstand werd hiermede bepaald op 4-1.
Tijd om aan het weekend te beginnen.
Maandag 11 november 2019.
Hellevoets Effect duoteam 4 heeft in de 6e klasse B gisterenavond de
thuiswedstrijd tegen Oude Tonge 2 met 3-2 gewonnen. In goede sfeer
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speelden Joke en Hans de Brandt de enkelwedstrijden tegen Piet Both en Issam
Taleb. Voor beiden was good old Piet Both (80 jaar) hen te slim af. Hans verloor
met 10-12 in de vijfde game, Joke werd in de laatste wedstrijd van de avond op
iets grotere afstand gezet (1-3).
Joke en Hans wonnen met gedegen spel beiden van Issam Taleb. Joke vrij
eenvoudig (3-0), Hans liet Issam meer in zijn spel komen om toch genadeloos
toe te slaan (3-1).
In het beslissende dubbel speelden Hans de Brandt en Bert van der Kamer tegen
Piet en Hans Both. Na verlies in de 1e game (8-11), stelden Hans en Bert in de
drie daaropvolgende games orde op zaken: 11-9, 11-7, 11-8. De overwinning
was een feit: 3-2.
Maandag 18 november 2019.
Hellevoets Effect duoteam 4 heeft maandagavond de uitwedstrijd tegen
koploper Taveba 6 met 4-1 verloren. De wedstrijd in de 6e klasse B opende
met de confrontatie tussen Elio Machillanda en Hans de Brandt. Na een leuke
wedstrijd voor de toeschouwers, ging Elio met 3-1 winst (8-11, 11-6,
11-7, 12-10) weer naar de kant. Joke de Brandt zorgde daarna voor een gelijke
stand door Rob Wulffraat met een goede overwinning te verslaan: 11-9, 7-11,
11-8, 11-9.
Het dubbel Hans de Brandt/Bert vd Kamer moest tegen Elio Machillanda/Ton
Wulffraat even warm draaien en stond snel op een 0-2 achterstand (6-11, 7-11).
De derde game was voor Hans en Bert (11-9). Helaas konden beide heren dat
niet doorzetten en verloren de vierde game met 11-13 en daarmee de wedstrijd.
Pauzestand: 2-1 in het voordeel van Taveba 6.
Na de pauze moest Joke de Brandt wel een nederlaag slikken tegen Elio
Machillanda. In een wisselvallige wedstrijd dolf Joke het onderspit: 3-11, 12-14,
11-8, 5-11. Rob Wulffraat en Hans de Brandt (archieffoto) leverden daarna in de
slotpartij een felle strijd. Fanatiek werd er gestreden voor de punten, al kon Hans
het blijkbaar in de laatste game niet meer opbrengen: 14-12, 11-13, 6-11, 11-6,
2-11. Gevolg: een nederlaag voor Hellevoets Effect 4, maar een belangrijke,
grote overwinning voor Taveba 6. Het kampioenschap moet voor de
Barendrechters nu toch wel mogelijk zijn.
Vrijdag 29 november 2019.
Duoteam 4 heeft de najaarscompetitie op waardige wijze afgesloten. Bert van de
Kamer, Hans en Joke de Brandt wonnen met 4-1 de uitwedstrijd bij ttv De Sprint
5. Het was erg leuk Bert van de Kamer weer in actie te zien tijdens het
enkelspel. Hij ruilde voor deze wedstrijd van taak met Joke.
Zo gemakkelijk als de eindstand doet vermoeden, was het niet. Hans won met
11-8 in de vijfde beslissende game van Ger van Ruiven en Bert versloeg met nóg
kleiner verschil Cees Pijl (11-9 in de 5e game) om Hellevoets Effect 4 op een 2-0
voorsprong te brengen. Joke en Hans wonnen vervolgens met 11-9, 11-4 en 119 het dubbelspel. Tot slot kwam Bert net te kort tegen Ger (8-11, 9-11, 7-11) en
bracht Hans door eenvoudige winst op Cees (11-4, 11-4, 11-9) de eindstand op
het wedstrijdformulier.
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Persoonlijke resultaten:
Hans de Brandt
Joke de Brandt
Bert van de Kamer

20 14 70% (ELO: 825)
18 10 56% (ELO: 719)
02 01 50% (ELO: 649)

Eindstand 6e klasse B met duoteam 4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taveba 6
De Sprint 5
Hellevoets Eff 4
Alexandria '66 16
Oude Tonge 2
Tavenu 6

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

40 promoveert naar de 5e klasse
33
30
27
12
08

Duoteam 4 maakt er een gewoonte van om in de 6e klasse bovenaan mee te
draaien. Dit seizoen kwam het in tegenstelling tot andere seizoenen niet in
aanmerking voor het kampioenschap omdat Taveba 6 veel te sterk was.
Bovendien behaalde Hans een lager winstpercentage dan gebruikelijk. Maar het
was weer leuk een goede najaarscompetitie van Joke te zien. Ze deed een flinke
duit in het zakje dit keer.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-02 december 2019.
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