Voorjaarscompetitie 2020

Hellevoets Effect heeft tijdelijk vaarwel gezegd tegen de reguliere competitie.
In de voorjaarscompetitie zes duoteams. Team 1 en 2 in de 3e klasse, team 3
en 4 in de 5e klasse en team 5 en 6 in de 6e klasse.

TEAM 1
Maandag 27 januari 2020
Duoteam 1 van de Hellevoetse Tafeltennisvereniging Hellevoets Effect is goed
van start gegaan in de voorjaarscompetitie. In de 3e klasse B speelden Onno
Blok en Arno Ynzonides een uitwedstrijd tegen Korendijk 1. Het werd een
mooie 4-1 overwinning.
Oud HE-lid (ver verleden Jos.....) Jos Verkaart begon met een verrassende
overwinning op Onno. Jos won met 3-1 (11-6, 7-11, 11-9, 11-7). Arno Ynzonides
trok daarop de stand weer gelijk door een degelijke overwinning op Marijn
Barendrecht: 3-0 (14-12, 11-8, 11-6). Door winst in het dubbelspel, kwam HE op
voorsprong. Onno en Arno moesten wel alle zeilen bijzetten: 11-9, 10-12, 11-9,
11-6). Het bleek het signaal om door te zetten. Arno won vervolgens keurig
van Jos (3-1: 11-9, 9-11, 11-4, 11-7), terwijl Onno de avond winnend afsloot
tegen Marijn (3-0: 11-7, 11-8, 11-6). Het goede begin, is het halve werk
mannen!
Maandag 3 februari 2020.
Duoteam 1 kwam in de 3e klasse B tegen Alexandria'66 6 voortvarend uit de
startblokken. Onno Blok kende weinig moeite met Emma Mattheij (11-5, 11-6,
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11-5) en Arno Ynzonides bond eenvoudig Barth van der Leck aan de zegekar
(11-7, 11-5, 3-11, 11-3).
In het dubbelspel begon het onheil voor Onno Blok. Hij won samen met Arno
nog wel de eerste en derde game (11-8 en 11-9), maar was genoodzaakt de
wedstrijd op te geven. Lichamelijk ongemak maakte verder spelen
onverantwoord. Bij een 2-1 gamevoorsprong werd de wedstrijd opgegeven.
Arno speelde nog wel tegen Emma Mattheij, maar kon de concentratie niet
meer opbrengen om vol voor de winst te gaan: 9-11, 11-2, 7-11, 9-11.
Omdat Onno niet kon spelen tegen Barth, ging de winst reglementair naar de
Rotterdammer. Zo kwam er na de 2-0 voorsprong toch nog een 2-3 eindstand
op het formulier.
Vrijdag 14 februari 2020
Duoteam 1 leed vrijdagavond in de 3e klasse B van de duocompetitie een 1-4
nederlaag bij Gorkum 2. Zonder de nog geblesseerde kopman Onno Blok trok
Arno Ynzonides op Valentijnsdag samen met echtgenoot Joyce naar Dordrecht
om daar een goede wedstrijd te spelen (Arno mocht Joyce even van haar
tafeltennisechtgenoot Barry lenen).
Joyce opende uitstekend tegen Xander Snoek maar verloor met klein verschil
met 0-3 (12-14, 8-11, 8-11). Arno moest daarna duidelijk zijn meerdere
erkennen tegen Edwin Rijkse (1-3: 6-11, 9-11, 11-8, 5-11). Het dubbel ging ook
verdiend naar de tegenstanders (1-3: 5-11, 9-11, 11-7, 4-11) waardoor Arno en
Joyce na drie wedstrijden tegen een 0-3 achterstand aankeken.
Na de pauze won Arno wel van Xander Snoek. In de sterk op en neer gaande
wedstrijd versloeg Arno Xander in de beslissende game alsnog met duidelijke
cijfers: 11-3, 2-11, 9-11, 11-9, 11-2. In het slotakkoord maakte Joyce het Edwin
verdraaid lastig, maar kon na vijf games de wedstrijd toch net niet naar zich
toetrekken: 9-11, 16-18, 11-8, 11-8, 8-11. De eindstand kwam hierdoor op 4-1
in Gorkums voordeel.
Maandag 2 maart 2020.
Duoteam 1 heeft maandagavond in Hoogvliet Boomgaardshoek 2 met 3-2
verslagen. De wedstrijd in de 3e klasse B was van groot belang voor het
kampioenschap. Een grote zege was wenselijk. Helaas liep het anders af.
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Onno Blok en Arno Ynzonides verloren beiden van de sterke Ayhan Ozmen.
Arno wist nog wel een game mee te pakken. Tegenstander Rodney van der Poel
werd wel verslagen door beide Hellevoetse mannen, al moesten ze hiervoor
wel tot het uiterste gaan.
Ook in deze wedstrijd het dubbel beslissend. Gelukkig voor HE duo 1 werd het
een eenvoudige zege, waardoor de winst in de achterbak mee naar huis ging.
Het wordt nu een lastig karwei Korendijk 1 van het kampioenschap af te
houden. Maar volgende week komt dit team naar Hellevoetsluis. Wie weet
waartoe Onno en Arno nog in staat zijn......
Maandag 9 maart 2020.
Duoteam 1 heeft maandagavond koploper
Korendijk 1 een 3-2 nederlaag toegebracht
in de 3e klasse B. De nog steeds niet 100%
fitte Onno Blok won zijn beide
wedstrijden, 3-1 revanche op Jos Verkaart
en 3-0 tegen Marijn Barendrecht. Arno
Ynzonides won van Marijn (3-1), maar
moest Jos feliciteren: 2-3 (9-11 in de 5e
game). Het dubbel werd een zwaar
bevochten overwinning voor Korendijk 1.
De strijd voor het kampioenschap ligt weer
helemaal open. Korendijk 1 gaat aan de
leiding met 14 punten uit 5 wedstrijden,
gevolgd door Gorkum 2 en Hellevoets
Effect 1 met 13 uit 5. Ook Alexandria '66 6 is met 11 uit 4 nog in de race. Slechts
Boomgaardshoek 2 valt wat uit de toon en lijkt de voornaamste
degradatiekandidaat in deze poule van 5 teams.
Eindstand:
Korendijk 1
Gorkum 2
Hellevoets Eff 1
Alexandria '66 6
Boomgaardshoek 2

5 - 14
5 - 13
5 - 13
4 - 11
5- 9

Persoonlijke resultaten:
Arno Ynzonides
10-06 063%
Onno Blok
07-05 071%
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Onno Blok
Joyce Ynzonides

01-00 opgave blessure.
02-00 000% invaller team2.

Dubbel Onno/Arno 03-02 067%
Dubbel Onno/Arno 01-00 opgave blessure Onno
Dubbel Arno/Joyce 01-00

TEAM 2
Maandag 27 januari 2020
Duoteam 2 speelt ook in de 3e klasse. In poule C begonnen Barry van Dijk en
Joyce voortvarend door kampioenskandidaat TOGB 2 met 3-2 in sportcomplex
De Eendraght te verslaan.
Barry en Joyce speelden in de najaarscompetitie nog in de 3e klasse van de
reguliere competitie. Omdat Rob Huizinga besloot bij Boomgaardshoek te gaan
spelen, besloten Barry en Joyce -voorlopig- hun heil te zoeken in de
duocompetitie.
Maandag al direct een pittige tegenstander in TOGB 2. Maar Barry besloot
maar weer eens de beste kant van zichzelf te laten zien en won vrij eenvoudig
zijn beide wedstrijden. Eerst moest kopman Gorden Finch er aan geloven. Barry
won met de alles zeggende cijfers 11-5, 11-7, 11-7. Na de pauze bond hij
nagenoeg met dezelfde cijfers Rob Rutjens aan de zegekar: 11-7, 11-8, 11-5.
Samen met Joyce knokte Barry zich ook in het dubbelspel naar winst: 7-11, 119, 8-11, 11-9, 11-4!!!
En Joyce? Zij toonde ook vorm. Alleen liep het in haar enkelwedstrijden iets
minder voortvarend. Ze knokte wel voor wat ze waard was en bood Zowel
Gordon als Rob goed tegenstand. Tegen Rob opende Joyce met 11-6 in de
eerste game. Daarna kreeg Rob vat op Joyce's speltype en boekte met 11-9, 117 en 11-6 de overwinning. Gordon moest tegen Joyce geconcentreerd blijven
spelen om de overwinning naar zich toe te trekken. Dat lukte uitstekend. Met
11-7, 11-6, 11-13 en 11-7 ging de overwinning mee naar Berkel en Rodenrijs.
Donderdag 6 februari 2020
Duoteam 2 heeft donderdagavond een mooie 3-2 overwinning behaald op
Boomgaardshoek 3. Barry van Dijk bleef ongeslagen. Hij won makkelijk van
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John Paans (11-6, 11-5, 11-6), maar moest wel alert blijven voor de zege op
Mireille Steel-Troost (8-11, 12-10, 11-4, 9-11, 11-3). Joyce versloeg Mireille als
echte real back kid (4-11, 3-11, 11-9, 11-8, 11-6)(banaantje?), maar moest net
haar meerdere erkennen in John Paans (8-11, 10-12, 11-6, 9-11). Samen
verloren Barry en Joyce ook het dubbel. De gelijk opgaande wedstrijd ging naar
John en Mireille (9-11, 10-12, 11-7, 8-11).
Twee wedstrijden, twee zeges. Voorlopig samen met Tavenu 3 aan de leiding: 6
uit 2.
Maandag 10 februari 2020
Met TOGB 2 de favoriet voor het kampioenschap zijn is 1, maar het waar
maken is 2. Toch lijkt duoteam 2 het serieus op te pakken. Barry van Dijk en
Joyce Ynzonides gaan voor het kampioenschap in de 3e klasse C !!! Niets houdt
het duo tot op heden tegen. Zelfs TOGB moest er al met 3-2 aan geloven.
Maandagavond kwam er een 4-1 zege op TTVA 1 bij. De grieperige Barry won
zijn beide enkelwedstrijden (al moest hij tegen Peter van Dijk tot het uiterste
gaan; 11-9 in de vijfde game) en met Joyce het dubbel (3-1), Joyce won van
Rien de Heer (3-0) en verloor in vijven van Peter van Dijk (5-11).
Maandag volgt de confrontatie met medekoploper (10 uit 3) Tavenu 3. Cees
Zuidgeest en Wim Leep kunnen hun borst al vast nat maken. Dan gaan Barry en
Joyce ze wel droog poetsen....... Komt dat zien: 17 februari 20.00 uur.
Maandag 17 februari 2020
Duoteam 2 heeft maandagavond in de 3e klasse C geen twijfel laten bestaan
over hun ambities. Barry van Dijk en Joyce Ynzonides boekten een 5-0 zege op
mede koploper Tavenu 3. Met 2 maart de confrontatie met hekkensluiter
Dordrecht 7 in het vooruitzicht, sluiten Barry en Joyce vermoedelijk de eerste
competitiehelft af zonder nederlaag en komt het kampioenschap dichterbij.
Barry kende maandagavond nauwelijks problemen met zijn sympathieke
tegenstanders Wim Leep en Cees Zuidgeest. Wim én Cees stapten met 3-0
weer uit het centrecourt.
Joyce moest er meer voor vechten en deed dat ook! Zonder banaan, maar met
een appeltje, vocht zij zich tegen Cees naar een 3-2 winst (11-7, 11-9, 5-11, 811, 12-10). Tegenstander Wim zat in de slotpartij meer "in the pocket": 11-6,
11-8, 12-10.
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Het dubbelspel werd na een koude start toch vrij eenvoudig binnen gehaald.
Het betekende de eerste dubbelnederlaag voor Wim & Cees: 7-11, 13-11, 11-5,
11-5.
Donderdag 5 maart 2020
Duoteam 2 heeft donderdagavond de uitwedstrijd tegen hekkensluiter
Dordrecht duo 7 met 4-1 gewonnen. Barry van Dijk en Joyce Ynzonides
verstevigen hiermee hun koppositie in de 3e klasse C. De enige nederlaag werd
geleden door Joyce die met 9-11 in de vijfde game ongelukkig de
openingswedstrijd verloor van Bauke Tuinier. Bauke had geen kans tegen Barry.
Dordtenaar Kees van Werd moest tweemaal een 0-3 nederlaag slikken. Ook het
dubbel ging eenvoudig naar Barry en Joyce..
Maandag 9 maart 2020
Duoteam 2 gaat voor het kampioenschap in de 3e klasse C. En niets minder!
Maandagavond werd concurrent TOGB 2 met 3-2 verslagen. Barry van
Dijk behield zijn ongeslagen status door Gordon Finch (zij het moeizaam) en
Joost Zoetemelk (geconcentreerd, soeverein) te verslaan. Joyce
Janissen verloor van beide tegenstanders al bood ze goed tegenstand. Samen
met Barry sloot Joyce wel het dubbel met winst af.
Uw redacteur wil duoteam 2 complimenteren voor de leuke foto's die telkens
tijdens de wedstrijd gemaakt worden. En de humor blijft daarbij niet
achterwege. Dat deze opmerking er maar niet voor zorgt dat Joyce na Barry
ook naast haar schoenen gaat lopen....
Eindstand:
Hellevoets Eff 2
TOGB 2
TTVA 1
Tavenu 3
Boomgaardshoek 3
Dordrecht 7

6 - 22
6 - 16
5 - 14
5 - 13
5 - 11
5- 4

Persoonlijke resultaten:
Barry van Dijk
12-12 100%
Joyce Ynzonides
12-05 042%
Dubbel Barry/Joyce
06-05 083%
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TEAM 3
Maandag 27 januari 2020
Duoteam 3 verloor in de 5e klasse A met 0-5 van Sorry 5. Henk Brongers en
Bert Brinkman boden goed tegenstand, maar moesten de maximale zege toch
aan Ton Janssens en Ton Breuseker laten.
Vrijdag 7 februari 2020
Duoteam 3 heeft vrijdagavond de uitwedstrijd bij Scyedam 7 met 3-2 verloren
(5e klasse A). In Schiedam vertegenwoordigden Henk Brongers en Gerard de
Man het Rood-Zwart van de vereniging.
In de openingswedstrijd won Henk de eerste game van George Kok-Sey-Tjong
met 11-1. Daarna nam George het initiatief over en wist Henk via 11-7, 17-15
en 11-8 toch een nederlaag toe te brengen.
Het lukte Gerard tegen Fred van Vliet niet de teams weer op gelijke hoogte te
brengen. Fred was veel te sterk voor Gerard en won verdiend met 11-8, 11-4 en
11-5.
In het dubbelspel wisten Henk en Gerard de tegenstanders te verrassen. Over
de volle lengte van de partij trokken Henk en Gerard in vijf games de wedstrijd
naar zich toe: 8-11, 11-8, 5-11, 11-3, 11-8. Theepauzestand: 2-1 voor Scyedam
7.
Na de verfrissing wist Gerard vrij eenvoudig zijn tegenstander George op het
gehaktblok te leggen. Met 11-7, 11-5 en 12-10 bleek Gerard een goede slager
en nam de felicitaties ogenschijnlijk achteloos in ontvangst. Beide teams op
gelijke hoogte: 2-2.
Aan Henk in de laatste wedstrijd de ondankbare taak de sterke Fred te
verrassen. Helaas ging dat niet door. Fred was ook voor Henk te sterk. Met 211, 6-11, 5-11 feliciteerde Henk op zijn Drenths zijn tegenstander.
Dan moet de eerste winst in de voorjaarscompetitie maar aanstaande maandag
behaald worden tegen Dordrecht 8. Gerrit Strijbos en Wajan Samba komen
naar De Eendraght. Henk en zijn gelegenheidspartner ??? zijn er vermoedelijk
helemaal klaar voor! Komt dat zien!!!
Maandag 10 februari 2020.
Duoteam 3 heeft in de wedstrijd tegen Dordrecht 8 geen overwinning kunnen
boeken. Henk Brongers speelde dit keer met Joost Voogt en beiden verloren ze
hun enkelwedstrijd van Wajan Samba en Gerrit Stijbis. Ook de overwinning in
het dubbel ging mee naar Dordrecht waardoor HE duo 3 met 0-5 de kous op de
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kop kreeg. Het gaat een zwaar seizoen worden voor dit team. Maar opgeven is
geen optie voor Henk en consorten…
Donderdag 20 februari 2020.
Duoteam 3 is donderdagavond niet bestand gebleken tegen de charme van
Liesbeth (Visbeen) en Mariska (Voogd-Kamp) van ttv De Treffers Melissant.
Henk Brongers werd dit keer vergezeld door Gerard de Man. Het werd 5-0 voor
de Melissantdames.
Waren Henk en Gerard dan totaal kansloos. Nee, natuurlijk niet. Het was een
gelijk opgaande wedstrijd waarin alleen Henk aan het slot van de avond met
duidelijke cijfers van Mariska verloor (6-11, 8-11, 6-11). Het dubbel (8-11 in de
5e game) en Gerards partij tegen Liesbeth (9-11 in de beslissende 5e game)
gingen met net verloren. Ook in de andere twee wedstrijden boden onze
mannen goed tegenstand.
Maar ja, hoewel wij teleurgesteld zijn over de grote score, feliciteren wij
natuurlijk Liesbeth en Mariska graag met deze overwinning! En Henk en zijn
mannen? Die moeten alle zeilen bijzetten om nu niet te degraderen...
Maandag 2 maart 2020.
Hellevoets Effect 3 heeft maandagavond de thuiswedstrijd tegen Alexandria'66
16 met 2-3 verloren. Deze degradatiekraker liep dus niet goed af voor het
Hellevoetse team. Het degradatiespook staat hierdoor nog steeds voor de
deur.
Dit keer werd Henk Brongers bijgestaan door Dimitri Dongor. Met de
toernooiwinst tijdens de Masters in Melissant in zijn achterzak, wist Dimitri
zowel van Sean van Gulik als Liset van der Burgh te winnen. Henk bood beide
sympathieke, jonge Rotterdammers goed tegenstand, maar leed een
nederlaag. Ook in deze wedstrijd was het dubbel weer beslissend. Bert
Brinkman en Dimitri Dongor leden een nipte nederlaag (10-12, 9-11, 7-11)
waardoor de nieuwe nederlaag helaas een feit was.
Maandag 9 maart 2020.
Duoteam 3 heeft in de 5e klasse B de uitwedstrijd bij Sorry 5 met 2-3 verloren.
Henk Brongers kwam niet tot winst. Dimitri Dongor boekte twee zeges en
zorgde ervoor dat zijn twee tegenstanders Mark Mourits en Ronald Breuseker
van hun ongeslagen status afraakten. Het dubbel was ook voor de twee OudBeijerlandspelers.
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Het is prettig te zien dat de leden beried zijn Henk te ondersteunen in deze
competitie nu zijn vaste maatjes Adrie en Addo (tijdelijk?!) weggevallen zijn.
Eindstand:
Sorry 5
Dordrecht 8
Scyedam 7
Alexandria '66 16
De Treffers (M) 3
Hellevoets Eff 3

6 - 27
5 - 14
5 - 13
5 - 10
5 - 10
6- 6

Persoonlijke resultaten:

Henk Brongers
Gerard de Man
Dimitri Dongor
Bert Brinkman
Joost Voogt

12-00 000%
04-01 025%
04-04 100%
02-00 000%
02-00 000%

Dubbel Henk/Gerard
Dubbel Henk/Bert
Dubbel Henk/Dimitri
Dubbel Henk/Joost
Dubbel Dimitri/Bert

TEAM 4
Dinsdag 28 januari 2020
9

02-01 050&
01-00 000%
01-00 000%
01-00 000%
01-00 000%

Duoteam 4 heeft een mooie start gemaakt in de 5e klasse B van de
duocompetitie. Gerard de Man en Joost Voogt trokken naar Oud-Beijerland om
daar Sorry 6 te bestrijden. Ze troffen aldaar Mark de Bruin en Niels de Vlaam
als tegenstanders.
Het werd een pittige ontmoeting waarin tussen de spelers weinig krachtverschil
was. Maar toch kwam er iemand boven drijven: Gerard de Man! Gerard
versloeg -niet zonder slag of stoot- zowel Mark als Niels. Helaas was dat voor
Joost niet mogelijk. Hij verloor van beide spelers. Het belangrijke dubbel trok
het Hellevoetse duo ook over de streep (11-9, 6-11, 11-9, 11-9), waardoor een
3-2 zege een feit was.
Maandag 3 februari 2020.
In de 5e klasse B leed duoteam 4 een 0-5 thuisnederlaag tegen Dordrecht 9.
Was de tegenstander veel te sterk? Nee, dat niet. De onderlinge
krachtverschillen waren klein, maar de wedstrijden gingen steeds de Dordse
kant op. Rik Kooiman en Joost Voogt bleven daardoor op een hatelijke 0 staan.
Ton Timmer en Arjan Hak verlieten na afloop met een brede glimlach de zaal...
Maandag 10 februari 2020.
Dat het een zwaar voorjaar zou worden voor duoteam 4 in de 5e klasse B, was
al bekend. Maar het moet ook wel een beetje mee zitten. Maar ... nooit
wanhopen. Er is al één zege in de knip, twee sterke tegenstanders gehad.
Tegen Scyedam toonden Gerard de Man en Rik Kooiman grote inzet, maar
stond op het einde van de avond een 1-4 op het wedstrijdformulier. Dick Vos
won zijn beide wedstrijden al moest hij tegen Gerard tot het gaatje gaan. Rik
bood Dick en Tom Schoenmaker goed tegenstand, maar moest beide heren
toch feliciteren. Gerard versloeg Tom met 3-1. En het dubbel? Dat ging na een
heftig gevecht naar de Schiedammers. met 11-3 in de vijfde, beslissende game.
Dinsdag 18 februari 2020.
Duoteam 4 heeft de derby in Brielle tegen De Sprint duoteam 4 met 3-2
gewonnen. Gerard de Man en Joost Voogt verloren beiden van Daan van Geest
(al verloor Gerard pas na 5 games met 9-11 in de beslissende), maar wonnen
van Rob v/d Horst. Het beslissende dubbel ging na een mooie wedstrijd (3-1)
mee naar Hellevoetsluis waardoor de 3-2 eindstand op het wedstrijdformulier
kwam. De zege was erg belangrijk voor het klassenbehoud. Maar de weg is nog
lang. Waakzaamheid blijft noodzakelijk. Maar onze strijders zullen er altijd voor
blijven gaan.
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Maandag 2 maart 2020.
Duoteam 4 heeft maandagavond de thuiswedstrijd tegen Tavenu 5 in de 5e
klasse B met 2-3 verloren. Man of the Match was Numansdorper Silvan
Naaktgeboren. Hij versloeg zowel Gerard de Man (3-1) als Rik Kooiman (3-1).
Silvan is deze voorjaarscompetitie nog zonder nederlaag: 10 uit 10!
Tweede man Klaas de Vries moest deze avond beide keren zijn tegenstander na
een 2-3 nederlaag feliciteren. Hij streed dus voor wat hij waard was maar kon
Gerard en Rik net niet verschalken. HE 4 was daar natuurlijk content mee.
Het dubbel konden Gerard en Rik niet tot een goed einde brengen. In vijf
games gingen beide Hellevoeters ten onder tegen Silvan en Klaas. In de strijd
voor klassenbehoud twee belangrijke winstpunten voor HE 4.
Maandag 2 maart 2020.
Duoteam 4 heeft zichzelf maandagavond een goede dienst bewezen door Sorry
6 na een pittige wedstrijdavond met 3-2 te verslaan. Drie van de vijf
wedstrijden werden in 5 games beslist. De overige twee in vier games.
Gerard de Man bleef aan de goede kant van de score. Hij vocht zich naar twee
mooie overwinningen toe tegen Mark de Bruin (3-2) en Niels de Vlaam (31). Joost Voogt kwam tegen beide tegenstanders net te kort voor een
overwinning (Niels 1-3 en Mark 2-3). Maar gelukkig wonnen Gerard en Joost
wel het dubbel waardoor de hekkensluiter verder op achterstand werd gezet.

Eindstand:
Dordrecht 9
Tavenu 5
Scyedam 5
Hellevoets Eff 4
De Sprint 4
Sorry 6

6 - 26
6 - 18
6 - 16
6 - 12
6 - 10
6- 8
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Persoonlijke resultaten:
Gerard de Man
10-07 070%
Rik Kooiman
06-01 017%
Joost Voogt
08-00 000%
Dubbel Gerard/Joost
Dubbel Rik/Joost
Dubbel Gerard/Rik
Dubbel Gerard/Rik

03-03 100%
01-00 000%
01-00 000%
01-00 000%

TEAM 5
Duoteam 5 kwam in de eerste competitieweek niet in actie.
Maandag 3 februari 2020.
In de 6e klasse A leed duoteam 5 een verrassende derbynederlaag tegen De
Sprint 6. De Briellenaren Peter Niemeijer en Arthur van Gemert sleepten er een
3-2 overwinning uit. Alleen Dimitri Dongor zorgde vrij eenvoudig voor twee
punten in zijn enkelwedstrijden. De dubbelwinst ging verdiend mee naar
Brielle. Ivo Kooijman speelde geen onverdienstelijke wedstrijd, maar moest
zowel tegen Arthur als Peter met klein verschil de zege aan de tegenstander
laten.
Duoteam 5 komt ook in de derde competitieweek niet in actie.
Dinsdag 18 februari 2020.
Duoteam 6 heeft een mooie zege behaald op Oude Tonge 1. Ivo Kooijman en
Bert Brinkman reden naar Oude Tonge en troffen daar de 83 jarige Piet Both en
Issam Taleb aan als tegenstanders. Piet had nog geen wedstrijd verloren, Issam
nog geen enkele gewonnen.
In de openingswedstrijd verraste Piet Ivo. Met 3-1 was de sluwe vos Ivo de
baas. Bert bracht daarop beide ploegen op gelijke hoogte door eenvoudige 3-1
winst op Issam.
In dubbelspel nam duoteam 6 de voorsprong. Piet en Issam beten met 8-11, 811 en 4-11 in het stof.
Na de thee kende Bert geen enkele moeite met Piet. Met 11-6, 11-7 en 11-3
was Bert in Piets derde wedstrijd te sterk. Zijn eerste competitienederlaag. Het
slotakkoord was voor Ivo. Hij versloeg eenvoudig Issam met 11-4, 11-7 en 11-6.
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Een mooie 4-1 overwinning voor onze mannen die daarmee hun
kampioensambities kracht bijzetten.
Vrijdag 6 maart 2020.
Duoteam 5 heeft vrijdagavond de uitwedstrijd tegen Bernisse'80 2 met 4-1
gewonnen. Daardoor heeft het zichzelf in de kampioensrace gehouden.
Dimitri Dongor bleef zonder nederlaag. Hij versloeg zowel Cor Bal als Pieter van
Voorden. Samen met Bert Brinkman won hij ook het dubbelspel. Bert verloor in
vijf games van Pieter, maar won van Cor. Daarmee was de eindstand
bepaald.Kom op mannen! Het kampioenschap is nog niet uit zicht. De wedstrijd
tegen De Sprint 6 (20 maart) wel cruciaal. Veel succes!
Eindstand:
De Sprint 6
Hellevoets Eff 5
De Sprint 7
Oude Tonge 1
Bernisse '80 2

4 – 16
3 – 10
3- 9
5- 9
5- 6

Persoonlijke resultaten:

Bert Brinkman
Dimitri Dongor
Ivo Kooijman

4-3
4-4
4-1

075%
100%
025%

Dubbel Bert/Dimitri
Dubbel Bert/Ivo
Dubbel Dimitri/Ivo

1-1
1-1
1-0

100%
100%
000%

TEAM 6
Maandag 27 januari 2020
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Duoteam 6 gaf Alexandria'66 17 een behoorlijke tik door met een maximale
zege de eerste wedstrijd in de 6e klasse B af te sluiten: 5-0.
Hans de Brandt kende geen moeite met zijn tegenstanders Conny Meilink en
Peter van Campenhout. Hans won beide keren met 3-0.
Joke moest er meer voor knokken, maar ook zij liet beide tegenstanders
gedesillusioneerd achter: 3-2 en 3-0.
Hans de Brandt en Bert vd Kamer boekten een 3-0 zege in het dubbelspel: 11-7,
11-5, 11-9.
Dinsdag 4 februari 2020:
Sorry 9-Duoteam 6: uitgesteld naar 25 februari 2020.
Maandag 10 februari 2020:
Duoteam 6 heeft maandagavond een mooie 3-2 uitoverwinning geboekt tegen
NTTC 5. Joke en Hans de Brandt verloren beiden van Ricardo van Houten, maar
versloegen -eveneens met duidelijke cijfers- Frits de Graaf. Het beslissende
dubbelspel werd veroverd door Hans en Bert vd Kamer.
Aanstaande maandag ontvangen Joke, Hans en Bert mede kampioenskandidaat
De Sprint 5. Aanvang 20.00 uur in sportcomplex De Eendraght Hellevoetsluis.
Maandag 17 februari 2020:
Duoteam 6 heeft maandagavond in de 6e klasse B een mooie, maar zwaar
bevochten overwinning behaald op De Sprint 5. Het was een echte derby.
Geladen ook. Rudi de Jong en Gert Eggenkamp arriveerden (te) laat in De
Eendraght. De warm gespeelde Joke, Hans en Bert koelden al wachtend weer
af. Was hier opzet in het spel? Nee, uw verslaggever denkt van niet. Daar
waren te tegenstanders te sympathiek voor. Maar laks dan wel.
Hans de Brandt opende tegen Rudi de Jong. Hans moest duidelijk op gang
komen. De eerste game ging met 4-11 naar Rudi de Jong. Ook game 2 ging naar
de Briellenaar: 10-12, waarna Hans er wel in slaagde game 3 te pakken: 13-11.
In de 4e game stelde Rudi voor zichzelf orde op zaken en liet Hans kansloos
achter: 6-11. Duoteam 6 op achterstand. Hans leed zijn tweede nederlaag van
deze voorjaarscompetitie.
Joke de Brandt speelt ook dit voorjaar sterk. Ze is weer "back in the office".
Gert Eggenkamp en Joke waren aan elkaar gewaagd. Dan is het logisch dat er
een vijfde game aan te pas moest komen. En die wist Joke met geduldig en
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degelijk spel uit de strijd te slepen: 12-10, 12-14, 11-7, 11-13, 11-9. Beide teams
weer op gelijke hoogte.
Hans de Brandt en Bert vd Kamer zijn dit voorjaar onverslaanbaar. Ook deze
wedstrijd lieten beide spelers er geen twijfel over bestaan. HE heeft een sterk
dubbel !!! Met 11-9, 5-11, 11-5, 11-4 ging de zege verdiend naar Hans & Bert.
Duo 6 op voorsprong: 2-1.
Na de break moest Hans tot het uiterste gaan om Gert te verslaan en de zege
veilig te stellen. Met 11-9, 11-5, 4-11 en 14-12 pakte Hans de winst en bracht
duo 6 op een 3-1 voorsprong en stelde de zege veilig.
Zou Joke de winst een nog beter aanzien geven??? Het antwoord kwam snel.
Rudi de Jong was te sterk. In drie games trok hij de zege naar zich toe en bracht
de eindstand op 3-2 in Hellevoets voordeel.

Dinsdag 25 februari 2020:
Duoteam 6 heeft dinsdagavond in de 6e klasse B met 2-3 verloren van koploper
Sorry 9. Het team uit Oud-Beijerland kwam niet met de beste spelers in actie,
maar het blijft een mooie prestatie.
Jeroen Klerk en Daan van Hengel speelden tegen Hans de Brandt en Bert vd
Kamer de enkelwedstrijden. Hans de Brandt en Joke de Brandt speelden
namens Hellevoets Effect het dubbelspel.
Duoteam 6 nam een 2-0 voorsprong door overwinningen van Hans op Jeroen
(3-2: 11-2 in de 5e game) en Bert op Daan (3-0 / knappe prestatie Bert). Het
dubbelspel werd gewonnen door Jeroen en Daan. Zij versloegen Hans en Joke
in 5 games, waarvan de laatste niets aan duidelijkheid over liet.
Na de gezamenlijke drinkpauze verloor Bert met 1-3 van Jeroen en wist Hans
niet van Daan te winnen (1-3). Daardoor pakte Sorry 9 in extremis toch nog de
overwinning in de wedstrijd. Voor HE 6 wordt het nu lastig om het
kampioenschap binnen te halen. Ook De Sprint 5 is nog in de race voor de titel.
Maandag 2 maart 2020:
Duoteam 6 heeft maandagavond in eigen huis Taveba 5 met 3-2 verslagen.
Hans de Brandt versloeg zowel Leen van de Burgh (3-0) als Ronald Goemaat (30). Joke de Brandt kon haar rentree in het enkelspel niet winnend afsluiten al
kwam Joke er telkens dicht bij: 2-3 Ronald en 1-3 Leen. Het beslissende
dubbelspel werd gewonnen door Hans en Bert van de Kamer. Na aanvankelijk
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minimaal verschil (12-10, 11-9, 5-11) ging de laatste game toch eenvoudig naar
het Hellevoetse duo: 11-6. De 3-2 eindoverwinning was een feit.
Vrijdag 13 maart 2020.
De wedstrijd tegen Alexandria’66 17 werd in verband met het COVID 19 virus
uitgesteld.
Eindstand:
Sorry 9
De Sprint 5
Hellevoets Eff 6
NTTC 5
Alexandria '66 17
Taveba 5

6 - 23
5 - 17
5 - 16
6 - 11
5- 8
5- 5

Persoonlijke resultaten:

Hans de Brandt
Joke de Brandt
Bert vd Kamer
Dubbel Hans/Bert vd Kamer
Dubbel Hans/Joke de Brandt

10-07 070%
08-04 050%
02-01 050%
04-04 100%
01-00 000%
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