Team 4 in de 6e klasse C van de Duocompetitie
Dinsdag 14 september 2021
DFC 2-Hellevoets Effect 4: 0-5.
Hellevoets
Effect
4
is
de
najaarscompetitie in de 6e klasse C
uitstekend van start gegaan en een
prima resultaat geboekt. In Delft werd
DFC 4 met 5-0 verslagen.
Het lijkt op het eerste gezicht een
walk over, maar dat was het zeker
niet! In alle partijen werd er volop
strijd gevoerd voor de overwinning.
Het niveau van de spelers lagen dicht
bij elkaar.
Joost Voogt opende met een 11-7, 119, 15-13 overwinning op Ed
Noorlander. In de wedstrijd tussen
Alex Vervoorn en Hans de Brandt
werd telkens van stuivertje gewisseld
om vervolgens met 12-10 in de vijfde
en beslissende game door Hans de
Brandt gewonnen te worden (11-6,
11-13, 11-6, 9-11, 12-10).
Het dubbel leverde de derde
enerverende wedstrijd van de avond
op. De Hellevoeters kwamen op een
2-0 gamevoorsprong (11-9, 11-7), de
Delftenaren kwamen terug met 11-7
om daarna de wedstrijd toch uit
handen te geven: 11-13. HE op een 3-0 voorsprong!!!
Hans de Brandt slaagde er in zijn tweede enkelwedstrijd ook te winnen. De
eerste 2 games gingen gelijk op (11-9, 8-11), maar daarna kreeg Hans de
overhand en won de wedstrijd met degelijk spel na 11-7 en 11-5.
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Het slotakkoord was voor Alex en Joost. Alex kwam voortvarend uit de
startblokken: 11-2. Joost nam zoete wraak: 11-5, maar liet Alex toch weer op
voorsprong komen: 9-11. Eenmaal goed warm gespeeld, met olie tussen de soms
stramme botten wist Joost wel raad met zijn tegenstander en ging uiteindelijk
als glorieus winnaar naar de kant: 11-5, 11-1.
Een mooie zege die perspectief biedt. Wel gespeeld in de sterkste samenstelling.
Maandag 20 september komt buurman Bernisse'80 3 (Abbenbroek) naar
sportcomplex De Eendr8 in Hellevoetsluis. We gaan zien hoe die wedstrijd gaat
verlopen... met of zonder Bert vd Kamer...
Joost Voogt:
Hans de Brandt:
Dubbel Joost/Hans:

2-2
2-2
1-1

100%
100%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 20 september 2021
Hellvoets Effect 4-Bernisse’80 3: 3-2.
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond in de eigen De Eendr8 van
Hellevoetsluis een mooie 3-2 overwinning geboekt op Bernisse'80 3. Het was
een wedstrijd in de 6e klasse C van de duocompetitie.
Joost Voogt opende de avond met een wedstrijd tegen Remco Fintelman. Joost
nam een 2-0 voorsprong maar Remco wist daarna de wedstrijd te kantelen en
na vijf games in zijn voordeel te beslissen.
Hans de Brandt wist vervolgens Henk Morée wél in drie games te verslaan en
bracht zodoende beide teams op gelijke hoogte.
Bert v/d Kamer kwam in het dubbel met Joost Voogt in actie. Berts
seizoensopening. Met 13-15, 7-11 en 5-11 kwamen beide mannen tekort tegen
Remco en Henk. Theestand: 1-2.
Joost Voogt slaagde na de thee er ook in Henk Morée een nederlaag toe te
brengen voordat Hans de Brandt de eindstand in Hellevoets voordeel bepaalde
door de gelijk opgaande wedstrijd tegen Remco over de streep te trekken: 116, 9-11, 11-9, 14-12.
Een mooie zege voor "onze" mannen. Het Abbenbroekse duo trok na een
verfrissing teleurgesteld naar huis.
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Joost Voogt:
Hans de Brandt
Dubbel Joost/Bert:

2-1
2-2
1-0

050%
100%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 4 oktober 2021
Boomgaardshoek 6-Hellevoets Effect 4: 3-2.
Hans de Brandt en Bert van de Kamer hebben er maandagavond voor gezorgd
dat Hellevoets Effect 4 in de 6e klasse C op kampioenskoers blijft. In Hoogvliet
werd Boomgaardshoek met 3-2 verslagen. De overwinningen kwamen van
Hans de Brandt (2) en het dubbel Hans de Brandt/Bert van de Kamer. Bert
verloor weliswaar zijn twee enkelwedstrijden, maar dat ging niet zonder slag of
stoot. Bert verloor zowel van Hans van Pelt als van Aad Ceelen met minimaal
verschil. Jammer, Bert!
Hans de Brandt:
Bert van de Kamer:
Dubbel Hans/Bert:

2-2
2-0
1-1

100%
000%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 11 oktober 2021
Hellevoets Effect 4-Serve’71 5: 5-0.
Hellevoets Effect 4 heeft in de 6e klasse C van de duocompetitie haar
kampioensambities verder vorm gegeven door maandagavond met 5-0
Serve'71 uit Hendrik Ido Ambacht te verslaan. Serve'71 had haar sterkste speler
thuis gelaten, maar dat mocht de pret na afloop niet drukken. Je speelt met de
spelers die achter de tafel komen.
Hans de Brandt opende tegen Daniel de Graaff en wist direct de toon te zetten:
11-8, 8-11, 11-6, 12-10. Joost Voogt vergrootte vervolgens de voorsprong door
eenvoudig Tessa Benschop te verslaan: 11-5, 11-4, 11-7. Voor het dubbelspel
kwam Bert van de Kamer samen met Hans de Brandt in actie. De Hellevoetse
mannen namen een 2-0 voorsprong (11-8, 11-7) om die vervolgens uit handen
te geven (3-11, 7-11). In de beslissende 5e game wisten Bert en Hans de
wedstrijd toch nog vrij eenvoudig naar zich toe te trekken: 11-3.
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In de 4e partij van de avond had Hans de Brandt ook weinig moeite met Tessa
Benschop: 11-4, 11-7, 5-11, 11-8. In de slotpartij moest Joost Voogt alert blijven
om Daniel de Graaff te verslaan. Maar de routinier deed dat bekwaam en won
met driemaal 11-9 waardoor de 5-0 eindstand op het wedstrijdformulier kwam.
Hans de Brandt
Joost Voogt
Dubbel Hans/Bert

2-2
2-2
1-1

100%
100%
100%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Woensdag 20 oktober 2021
Atlantic 2-Hellevoets Effect 2.
Uitgesteld naar 29 november 2021.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 25 oktober 2021
Hellevoets Effect 4-DFC 2: 2-3.
In de 6e klasse C van de duocompetitie heeft Hellevoets Effect 4 zich
maandagavond verslikt in DFC 2. Na de eclatante 5-0 zege in de heenwedstrijd,
liepen Hans de Brandt en Joost Voogt in eigen sporthal tegen een 2-3 nederlaag
aan.
Zowel Hans (2-3) als Joost (0-3) verloren met zeer klein gameverschil van Karel
Hubers. Ze wisten wel Ed Noorlander te verslaan: beiden 3-0. Hans leed tegen
Karel zijn eerste nederlaag van deze najaarscompetitie.
Het zoals zo vaak in dit soort ontmoetingen, beslissende dubbelspel, kwamen
Hans en Bert van de Kamer te kort tegen de combinatie Ed/Karel, waardoor de
eindstand van 2-3 op het wedstrijdformulier kwam.
Door dit resultaat neemt DFC tijdelijk de leiding over van HE 4. De voorsprong
bedraagt nu 1 punt, maar de Delftenaren hebben al 1 wedstrijd meer gespeeld.
Hans de Brandt:
Joost Voogt:
Dubbel Hans/Bert:

2-1
2-1
1-0

050%
050%
000%

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-04

Vrijdag 5 november 2021
Bernisse’80 3-Hellevoets Effect 4: 4-1.
Hellevoets Effect 4 trok vrijdagavond 5 november met zijn drieën naar het
nabijgelegen Abbenbroek. Bernisse'80 3 was de tegenstander. Hans de Brandt
en Joost Voogt kwamen in actie voor de enkelspelen en Bert vd Kamer streed
mee in het dubbel. De thuiswedstrijd werd met 3-2 gewonnen.
Tegenstander Remco Fintelman was deze avond een maat te groot voor Hans
en Joost. Tegen Pieter van Voorden ging Hans na vijf games met 4-11 in de
laatste ten onder, terwijl Joost in de allerlaatste wedstrijd van de avond wel
winst wist te boeken: 11-6, 11-4, 15-13.
Bert van de Kamer kwam voor het dubbel in actie met Joost. Er lagen voor
beide Hellevoeters zeker winstkansen, maar uiteindelijk ging de zege toch naar
de Abbenbroekers. Eindstand: Bernisse'80 3-Hellevoets Effect 4: 4-1.
Hans de Brandt:
02-00
Joost Voogt:
02-01
Dubbel Joost/Bert vd Kamer: 01-00

000%
050%
000%

Door deze zege bood HE 4 de buren een vriendendienst in hun strijd tegen de
degradatie. Bernisse’80 3 droeg de rode lantaarn over aan Atlantic 2 dat nog
een inhaalwedstrijd tegoed heeft tegen Hellevoets Effect 4. Het lijkt erop dat
HE 4 de strijd om het kampioenschap vaarwel heeft gezegd.
Stand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DFC 2
Hellevoets Effect 4
Boomgaardshoek 6
Serve 71 5
Bernisse '80 3
Atlantic 2

7 gespeeld
6 gespeeld
7 gespeeld
7 gespeeld
7 gespeeld
6 gespeeld

24 winstpunten
19 winstpunten
18 winstpunten
14 winstpunten
14 winstpunten
11 winstpunten

Woensdag 10 november volgt de uitwedstrijd bij Serve’71 5. Daarna volgen 15
en 22 november de thuiswedstrijden tegen Atlantic 2 en Boomgaardshoek 6.
De uitgestelde uitwedstrijd tegen Atantic 2 is 29 november het competitieslot.
Update 08 november 2021: Atlantic 2 is genoodzaakt zich terug te trekken door
persoonlijke omstandigheden van een speler en een gebrek aan invallers.
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-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Woensdag 10 november 2021
Serve’71 5-Hellevoets Effect 4: 2-3.
Hellevoets Effect 4 heeft woensdagavond een mooie 3-2 overwinning behaald
op Serve'71 5 (6e klasse C). Man van de wedstrijd was HE-er Joost Voogt. Hij
won zijn beide enkelwedstrijden en met Bert van de Kamer het dubbelspel.
Bert van de Kamer speelde in het enkelspel niet onverdienstelijk, maar kon niet
tot winst komen. Tegen Tessa Benschop kwam Bert met 0-2 achter in games,
wist het gelijk te trekken om vervolgens de beslissende game toch met 7-11
aan Tessa te laten. In zijn slotpartij verloor Bert met 4-11, 11-9, 6-11 en 6-11
van Robert Versteeg.
Joost Voogt:
Bert vd Kamer:
Dubbel Joost/Bert:

02-02
02-00
01-01

100%
000%
100%

De nieuwe tussenstand na terugtrekken Atlantic 2 (per 18/11/2021):
1.
2.
3.
4.
5.

Hellevoets Effect 4
DFC 2
Boomgaardshoek 6
Serve 71 5
Bernisse '80 3

7 gespeeld
7 gespeeld
7 gespeeld
8 gespeeld
7 gespeeld

22 winstpunten
20 winstpunten
18 winstpunten
18 winstpunten
12 winstpunten

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Maandag 22 november 2021.
Hellevoets Effect 4-Boomgaardshoek 6
Hellevoets Effect heeft maandagavond een mooie, belangrijke 3-2 overwinning
behaald op Boomgaardshoek 6. Door deze zege is het kampioenschap binnen
gehaald en volgt in het voorjaar de 5e klasse. Gefeliciteerd, mannen!!!
Hans de Brandt opende tegen Aad Ceelen. Hans begon uitstekend. Via 12-10 en
11-4 kwam hij op een 2-0 gamevoorsprong. Aad knokte met 9-11 terug voordat
Hans definitief toesloeg: 11-8.
Joost Voogt speelde een spannende wedstrijd tegen Cornelis van Hulst. Na 1012 verlies in de 1e game, won Joost game 2 en 3 met 11-9 en 11-6. De vierde
game was weer voor de tegenstander: 2-11. Alle energie was gespaard voor het
6

slotakkoord. Met 9-11 ging dit echter verloren. Beide teams weer op gelijke
hoogte: 1-1.
In het dubbel kwamen Hans vd Brandt en Bert vd Kamer in actie. Met twee
keer 8-11 en 4-11 in de derde game, bleken Aad en Cornelis een maat te groot.
HE 4 op achterstand: 1-2.
Gaan we voor het kampioenschap of niet? Jawel hoor.
Hans wist zijn partij tegen Cornelis goed af te sluiten en hij won met klein
verschil, maar verdiend met 11-7, 9-11, 12-10 en 11-9. Het was de tweede
enkelwedstrijd van de avond die Cornelis met 9-11 in de beslissende vijfde
game negatief afsloot. Dat mocht Hans niet deren.
In de laatste wedstrijd van de avond won Joost eenvoudig van Aad Ceelen. Aad
had geen schijn van kans: 11-5, 11-5, 11-6. De drie punten voor het definitieve
kampioenschap waren binnen. Na afloop kon er “getoost” worden op het
kampioenschap. DFC 2 kan in punten nog op gelijke hoogte komen, maar het
onderling verschil is duidelijk in Hellevoets voordeel (5-0 en 2-3 = 7-3).
Hans de Brandt:
Joost Voogt:
Dubbel Hans/Bert:

2-2
2-1
1-0

100%
050%
000%

Resterend programma:
Vrijdag 26 november 2021 - 20:15 Bernisse '80 3 - DFC 2
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Resultaten Totaal:
Hans de Brandt:
Joost Voogt:
Bert v/d Kamer:

14-11
14-10
04-00

079%
071%
000%

Dubbel Joost/Hans:
Dubbel Hans/Bert:
Dubbel Joost/Bert:

01-01
04-02
03-01

100%
050%
033%
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