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Najaars duocompetitie 2022. Derde klasse A. 

Team 1: Barry van Dijk, Arno Ynzonides en Joyce Ynzonides-Janissen 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 13 september 2022 
De Repelaer 4-Hellevoets Effect 1 
 
Hellevoets Effect 1 is de najaarscompetitie in Spijkenisse uitstekend begonnen 
met een 4-1 overwinning op De Repelaer 4 met Paul en Marcel de Haas als 
tegenstanders. Barry van Dijk en Arno Ynzonides lieten de van haar verjaardag 
herstellende Joyce Ynzonides-Janissen thuis. Het was een wedstrijd in de 3e 
klasse A van de duocompetitie. 
 
Paul de Haas opende samen met Barry van Dijk de wedstrijd. Krijger Paul 
maakte het Barry verrassend moeilijk en wist de wedstrijd zelfs in vier games te 
winnen: 6-11, 11-4, 11-7, 12-10 (3-1).  
Marcel de Haas probeerde vervolgens tegen Arno Ynzonides ook te stunten, 
maar slaagde daar bij lange na niet in: 6-11, 9-11, 2-11 (0-3). 
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In het dubbel openden Barry en Arno met een overwinning in de eerste game 
(6-11), om vervolgens game 2 bij de thuisploeg te laten: 11-7. Daarna zetten de 
Hellevoeters een tandje bij en liepen uit naar een mooie 3-1 overwinning: 5-11, 
5-11 (1-3). 
 
Paul de Haas had in zijn 2e enkelwedstrijd niets in te brengen tegen de goed 
spelende Arno Ynzonides: 3-11, 3-11, 1-11 (0-3). Omdat Barry van Dijk daarna 
wel zijn tweede enkelwedstrijd eenvoudig van Marcel de Haas won (6-11, 4-11, 
4-11 (0-3)), kwam de eindstand van 1-4 in Hellevoets voordeel op het 
scorebord. 
 
Een uitstekende start van HE 1. Volgende week maandag om 20.00 uur de 
thuiswedstrijd tegen Tavenu 2 (Wim Leep, Cees Zuidgeest en/of Martin Jonas). 
Supporters zijn welkom! 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Maandag 19 september 2022 
Hellevoets Effect 1-Tavenu 2. 

 
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond in eigen De Eendr8 met 4-1 gewonnen 
van Tavenu 2 uit Numansdorp. Barry van Dijk en Joyce Ynzonides-Janissen 
kwamen voor het Hellevoetse team in actie. 
Barry opende de avond tegen Wim Leep. Na een leuke wedstrijd greep hij met 
11-8, 11-5, 8-11, 11-8 de winst. Joyce ontmoette Cees Zuidgeest als 
tegenstander. Met haar bekende stijl wist Joyce Cees achter zich te houden 
(11-7, 9-11, 11-9, 11-3) waardoor HE 1 een 2-0 voorsprong nam. 
Het dubbel werd opnieuw een leuke wedstrijd. De duo's waren aan elkaar 
gewaagd. Uiteindelijk bleken Barry en Joyce de gelukkigen: 13-11, 11-8, 13-11 
(3-0). 
Barry had in de 4e wedstrijd van de avond weinig moeite met Cees: 11-5, 11-8, 
11-6 (3-0). In het slotakkoord wist Wim toch de hatelijke 0 van het scorebord te 
halen door Joyce met 11-4, 11-5 en 11-9 te verslaan. 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Vrijdag 30 september 2022. 
De Sprint 1-Hellevoets Effect 1. 
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Hellevoets Effect 1 heeft vrijdagavond in Brielle een mooie overwinning 
geboekt op De Sprint 1. De wedstrijd in de 3e klasse A van de duocompetitie 
werd geopend door Peter Theenaart en Barry van Dijk. Barry won eenvoudig de 
1e game (11-3), maar gaf de 2e uit handen (8-11). Game 3 was weer voor 
Barry: 11-5. Peter streed voor wat hij waard was en bracht met 12-10 de 4e 
game op zijn naam. In de beslissende 5e game trok Barry de wedstrijd naar zich 
toe: 11-6. 
Pieter Heijndijk en Arno Ynzonides kwamen daarna in de arena. Arno won nog 
de 1e game, maar vervolgens sloeg Pieter genadeloos toe: 10-12, 11-7, 11-7, 
11-4. Beide teams op gelijke hoogte: 1-1. 
 
Het dubbelspel was spannend met een gelijk opgaande strijd. Desalniettemin 
lachten Arno en Barry na afloop het hardst. Zij trokken de wedstrijd in drie 
games naar zich toe: 11-9 11-9 en 11-7.  
 
Na de pauze troffen Peter Theenaart en Arno Ynzonides elkaar. Er ontspon zich 
een leuke wedstrijd die Peter in vier games in zijn voordeel besliste: 13-11, 11-
2, 3-11, 11-9. Met een 2-2 tussenstand gingen daarna Pieter en Barry in de 
laatste wedstrijd van de avond tot het uiterste om de zege voor hun team 
binnen te halen. Een beslissende vijfde game moest de winnaar bepalen. Barry 
wist die redelijk eenvoudig naar zich toe te trekken en de zege voor Hellevoets 
Effect binnen te halen: 11-6, 17-19, 11-9, 5-11 en 11-4. 
 
Hellevoets Effect behoudt de ongeslagen status. Maandag 3 oktober volgt de 
cruciale uitwedstrijd tegen Korendijk 1. En de resultaten van de laatste 
seizoenen tonen aan dat het in die wedstrijd alle kanten op kan gaan. 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Maandag 3 oktober 2022: 
Korendijk 1-Hellevoets Effect 1. 
 
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse A van de duocompetitie de belangrijke 
uitwedstrijd tegen Korendijk 1 met 3-2 gewonnen. 
 
Barry van Dijk bracht de Hellevoetsers op voorsprong door een eenvoudige 3-0 
zege op Jos Verkaart. Erik Eikenboom wist daarna beide teams weer op gelijke 
hoogte te brengen door een 3-2 zege op Arno Ynzonides.  
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In het dubbelspel waren Jos en Erik 
steeds de bovenliggende partij en 
wisten een mooie 3-1 overwinning te boeken op Arno en Barry. Korendijk op 
voorsprong. Omdat Arno daarna in een spannende wedstrijd Jos Verkaart met 
klein verschil aan de kant schoof (3-1), kwamen beide teams weer op gelijke 
hoogte: 2-2.  
 
Daardoor gingen Erik en Barry bepalen welk team de zege zou pakken. De 
eerste twee games kon Erik Barry nog goed bijhouden (8-11, 10-12), maar 
daarna bleek Barry toch de betere. Hij sloeg met 11-5 genadeloos toe. De zege 
voor Hellevoets Effect was weer binnen. Het team verstevigde de koppositie.  
 
Volgende week volgt de andere concurrent voor het kampioenschap 
Boomgaardshoek 2. De Hoogvlieters zullen in De Eendr8 met open armen 
ontvangen worden. Blijft HE 1 ook in de 5e wedstrijd zonder nederlaag??? 
 
De stand na de 4e competitieweek: 
 
1. Hellevoets Effect 1  4-14 
2. Korendijk 1   4-12 
3. Boomgaardshoek 2  4-11 
4. De Repelaer 4   4-09 
5. De Sprint 1   4-07 
6. Tavenu 2    4-07 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Maandag 10 oktober 2022 
Hellevoets Effect 1-Boomgaardshoek 2 
 
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond een belangrijke, ruime overwinning 
behaald op Boomgaardshoek 2. In eigen De Eendr8 werd de tegenstander uit 
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Hoogvliet met 5-0 naar huis gestuurd. Daardoor gaat het er steeds beter uitzien 
voor de trotse koploper in de 3e klasse A van de duocompetitie. Een 
kampioenschap gloort aan de horizon. 
 
Five Games Woman Joyce (Ynzonides-Janissen) opende de avond tegen Mireille 
Steel-Troost. Joyce deed haar koosnaam eer aan. Ze trok de volle vijf games er 
voor uit om de overwinning binnen te halen: 11-7, 5-11, 11-6, 5-11, 11-4. 
Daarna kopieerde Arno Ynzonides het gedrag van zijn echtgenote en won in vijf 
games van John Paans: 11-4, 8-11, 11-2, 10-12, 11-2.  
 
De toon was gezet? Een lange avond??? Dat viel mee. Maar eenvoudig ging het 
ook in het dubbelspel niet. Een gelijk opgaande wedstrijd. Ook nu weer in het 
voordeel voor Joyce en Arno. Na drie partijen was de zege al binnen: 12-10, 7-
11, 12-10, 11-8.  
 
In haar 2e enkelwedstrijd was Joyce duidelijk de betere van John. John kon niet 
tegen het lastige spelletje van Joyce en verloor duidelijk in drie games: 6-11, 6-
11, 2-11. Arno zorgde daarna voor een clean sheet door Mireille achter zich te 
laten: 11-3, 12-10, 6-11, 11-7. Een grote 5-0 zege stond na een leuke wedstrijd 
op het wedstrijdformulier. 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Maandag 17 oktober 2022 
Hellevoets Effect 1-De Repelaer 4. 
 
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse A van de duocompetitie 
maandagavond in eigen De Eendr8 De Repelaer 4 met 4-1 verslagen en 
daarmee goede zaken gedaan voor het (mogelijke) kampioenschap.  
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Barry van Dijk opende tegen Paul de Haas. Barry begon uitstekend en nam een 
2-0 voorsprong: 11-5, 11-4. Strijder Paul wilde zich niet bij voorbaat neerleggen 
bij een nederlaag en knokte zich met goed spel terug in de wedstrijd: 13-11, 11-
8. In de beslissende game had Barry echter geen clementie meer zijn 
tegenstander en won met duidelijke cijfers alsnog de wedstrijd: 11-5 (3-2). 
Joyce Ynzonides-Janissen trof Jan de Koning als tegenstander achter de tafel. 
Met de inmiddels ook voor de tegenstanders bekende stijl knokte Joyce zich 
door de wedstrijd en wist Jan achter zich te laten: 11-5, 11-9, 9-11, 11-9 (3-1). 
HE 1 op een 2-0 voorsprong! 
 
Na de 1e game van het dubbel leek het een eenvoudige wedstrijd te worden: 
11-1. Maar niets van dat. Barry en Joyce moesten alle zeilen bijzetten om de 
zege binnen te halen: 11-9, 7-11, 11-9 (3-1). 
 
In zijn tweede enkelwedstrijd van de avond won Barry daarna eenvoudig van 
Jan: 11-8, 11-5, 11-5 (3-0). Het slotakkoord was voor Joyce en Paul. Paul liet er 
geen twijfel over bestaan wie deze avond de sterkste van de twee was. Hij won 
met 11-5, 11-6, 11-6 van Joyce en redde daarmee voor het Spijkenisser team 
de eer. 
 
Stand: 
Hellevoets Effect 1   6 - 23       
Korendijk 1                 6 - 19 
Boomgaardshoek 2         6 - 14 
Tavenu 2                    6 - 13 
De Sprint 1                 6 - 11 
De Repelaer 4               6 - 10 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Maandag 31 oktober 2022: 
Tavenu 2-Hellevoets Effect 1 
 
Koploper Hellevoets Effect 1 is maandagavond in de 3e klasse A van de 
duocompetitie tegen een zeperd opgelopen in Numansdorp. Tavenu 2 (Wim 
Leep en Cees Zuidgeest) versloeg Barry van Dijk en Joyce Ynzonides met maar 
liefst 5-0. Dankzij Korendijk 1 (dat met 3-2 won van Boomgaardshoek 2) 
behoudt HE 1 met 1 punt voorsprong alsnog de koppositie. Barry na afloop: 
"Zoals je er altijd wel één in een seizoen hebt: een avond waarin alles fout 
gaat." 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115265
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1116515
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115654
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1116669
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115726
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115350
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Drie van de vijf wedstrijden gingen pas na vijf games verloren. Twee daarvan op 
naam van Barry (10-12 tegen Wim en 8-11 tegen Cees), één op naam van Joyce 
(7-11 tegen Wim). Joyce verloor haar openingswedstrijd met 0-3 van Cees en 
ook het dubbel was verdiend voor de ervaren mannen uit Numansdorp (3-1). 
 
Zoals we in de voorbeschouwing als schreven. Ons team heeft alles nog in 
eigen hand. Maar deze grote nederlaag is wel een bittere pil. 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Donderdag 10 november 2022. 
Boomgaardshoek 2-Hellevoets Effect 1. 
 
Arno en Joyce Ynzonides-Janissen hebben namens Hellevoets Effect 1 voor de 
tweede keer dit seizoen Boomgaardshoek 2 verslagen. Wonnen Arno en Joyce 
de thuiswedstrijd geflatteerd met 5-0, donderdagavond 10 november werd het 
aan de Othelloweg 8 in Hoogvliet 4-1 voor het Hellevoetse duo. In de 
slotwedstrijd van de avond verslikte Arno zich in Mireille Steel-Troost. Mirielle 
zegevierde met 11-8, 8-11, 11-9, 11-7. De overige wedstrijden leverden een 
zege op. 
 
Arno opende met een verdiende overwinning op John Paans (3-1). Joyce won 
haar eerste wedstrijd met 3-0 (11-7, 11-9, 14-12) van Mireille. In het 
daaropvolgende dubbel was er nauwelijks krachtsverschil. Arno en Joyce 
trokken de wedstrijd na vijf games over de streep na een 0-2 gameachterstand: 
9-11, 7-11, 11-9, 11-6, 11-8. De drie punten die nodig waren om aan kop van de 
ranglijst te komen waren binnen. Maar het was beslist geen walkover. 
Omdat Joyce ook haar wedstrijd tegen John zegevierend afsloot (3-0) kwam 
Hellevoets Effect 1 op 4-0 voordat Arno in zijn tweede enkelspel niet de winst 
pakte tegen Mireille. 
 
Een mooie 4-1 overwinning die de Hellevoeters weer aan de leiding brengt van 
de 3e klasse A. Met 27 uit 8 hebben ze dit najaar twee zeges meer behaald dan 
Korendijk 1 (25 uit . Het wordt allesbeslissend in de laatste wedstrijd van het 
seizoen (21 november) wanneer beide teams elkaar in Hellevoetsluis 
ontmoeten. 
 
Foto's: Eddie Visser tijdens het Tavenutoernooi. 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Maandag 14 november 2022. 
Hellevoets Effect 1-De Sprint 1 
 
In de 3e klasse A van de duocompetitie heeft Hellevoets Effect 1 
maandagavond een belangrijke stap gezet naar het kampioenschap en de 
promotie. Barry van Dijk en Arno Ynzonides versloegen in eigen huis De Sprint 1 
met de maximale score. Peter Theenaart en Pieter Heijndijk reden na afloop 
met een 0-5 nederlaag huiswaarts. 
Omdat Korendijk 1 met 3-2 van Tavenu 2 won, groeit deze najaarscompetitie 
tot een mooie climax met volgende week de wedstrijd Hellevoets Effect 1-
Korendijk 1 als laatste op het programma. Korendijk 1 moet een achterstand 
van 4 winstpunten goed maken en kan alleen met een 5-0 zege Hellevoets 
Effect 1 van het kampioenschap afhouden. Dat kan natuurlijk, maar normaal 
gesproken moet HE 1 ergens toch wel een overwinning mee kunnen 
pakken....... 
 
Hellevoets Effect 1-De Sprint 1: 
B. van Dijk - P.H. Theenaart 7-11, 11-4, 11-7, 10-12, 11-3 (3-2) 
A. Ynzonides - P.J.M. Heijndijk 11-9, 11-5, 11-6 (3-0) 
Van Dijk/Ynzonides - Theenaart/Heijndijk 11-4, 11-9, 11-5 (3-0) 
B. van Dijk - P.J.M. Heijndijk 11-8, 11-6, 11-8 (3-0) 
A. Ynzonides - P.H. Theenaart 7-11, 11-7, 11-4, 11-7 (3-1)  
 
Korendijk 1-Tavenu 2: 
J. Verkaart-W. Leep 11-8, 11-8, 11-8 (3-0) 
E. Eikenboom - C. Zuidgeest 11-8, 11-5, 11-4 (3-0) 
Verkaart/Eikenboom - Leep/Zuidgeest 11-9, 11-9, 9-11, 14-12 (3-1) 
J. Verkaart - C. Zuidgeest 11-7, 5-11, 9-11, 10-12 (1-3) 
E. Eikenboom - W. Leep 11-3, 5-11, 11-9, 7-11, 2-11 (2-3) 
 
Hellevoets Effect 1          9 - 32         
Korendijk 1                 9 - 28 
Tavenu 2                    8 - 20 
Boomgaardshoek 2         8 - 17 
De Sprint 1                 8 - 14 
De Repelaer 4               8 - 14 
 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115265
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1116515
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1116669
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115654
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115726
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115350
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Maandag 21 november 2022. 
Hellevoets Effect 1-Korendijk 1. 
 
Eén van de 5 wedstrijden moesten maandagavond in de eigen Eendr8 
gewonnen worden van Korendijk 1 om het kampioenschap in de 3e klasse A 
binnen te halen. De verwachting was dat dit geen probleem hoefde te zijn.  
 
Al direct in de eerste wedstrijd werd het bekrachtigd. Barry won na een, zoals 
gebruikelijk leuke, spannende wedstrijd, van Jos Verkaart. De mannen kennen 
elkaar inmiddels door en door en de zege was dit keer weer voor Barry. Het 
kampioenschap was binnen! 
 
Daarna speelden de teams de wedstrijd fanatiek, maar sportief uit waarbij 
Barry ook van Max Fase won en samen met Joyce het dubbel binnen haalde. 
Joyce verloor haar beide enkelwedstrijden met klein verschil, waardoor de 
eindstand 3-2 op het wedstrijdformulier kwam te staan. 
 
Felicitaties van Joyce, Arno en Barry is hier op zijn plaats. De mouwen 
opstropen voor de voorjaarscompetitie in de 2e klasse is het devies. Maar eerst 
nagenieten; daarna de strijd oppakken! 
 
Uitslagen: 
Barry van Dijk-Jos Verkaart: 11-7, 11-7, 9-11, 12-10. 
Joyce Ynzonides Janissen-Max Fase: 8-11, 6-11, 11-8, 8-11. 
Van Dijk/Ynzonides Janissen-Verkaart/Fase: 11-4, 11-7, 10-12, 11-9. 
Barry van Dijk-Max Fase: 11-9, 8-11, 11-7, 11-3. 
Joyce Ynzonides Janissen-Jos Verkaart: 9-11, 11-7, 8-11, 5-11. 
 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Persoonlijke resultaten: 
Barry van Dijk   16-13  081%     
Arno Ynzonides   12-08  067% 
Joyce Ynzonides-Janissen 12-06  050% 
 
Dubbelspel: 
Dubbel Arno/Joyce  03-03  100%  
Dubbel Barry/Arno  04-03  075% 
Dubbel Barry/Joyce  03-02  067%  
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Eindstand:  
Hellevoets Effec 1           10 - 35        
Korendijk 1                10 - 30 
Boomgaardshoek 2         10 - 24 
Tavenu 2                   10 - 24 
De Repelaer 4              10 - 19 
De Sprint 1                10 - 18 
 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115265
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1116515
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115654
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1116669
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115350
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019630&tid=1115726

