Interview Bert Brinkman

Facebook- en Websiteredacteur Jack Holten sprak met Bert Brinkman. Sinds
mensenheugenis al lid van tafeltennisvereniging Hellevoets Effect. Het wordt
hoog tijd Bert eens in het zonnetje te zetten.
Van Rotterdamse naar Hellevoetsluis
Op 30 juni 1963 werd kleine Bert in het Rotterdamse Slinge geboren. Zijn
ouders waren voor die tijd al behoorlijk op leeftijd (34 en 36 jaar) toen ze hun
eerste én enige kind verwelkomden. Bert kende een moeizame start met heupen oogproblemen. Zoals destijds gebruikelijk ging de heup van de baby in het
gips. De oogproblemen zijn tot op de dag van vandaag aanwezig. Met één oog
heeft Bert nauwelijks zicht (schimmig beeld) en het andere oog wordt
nauwlettend in de gaten gehouden middels tweejaarlijkse controles bij de
oogarts. Naar later bleek liet ook de motoriek te wensen over. Dit alles
versterkte zijn ouders (vader was werkzaam bij de rivierpolitie en moeder was
tandartsassistente) Bert alle liefde te geven die hem toekwam. Bert: “Ze
hielden altijd veel rekening met mij. Tot aan hun dood in 2003 en 2009 was de
band met mijn ouders goed.”
Dertien jaar woonde Bert in Rotterdam Zuid (Slinge). Hij bezocht de kleuter- en
basisschool (Bestevaertschool) vlakbij Plein 53 in Rotterdam. Die school bestaat

inmiddels niet meer en is afgebroken. Vervolgens ging Bert naar de Beatrix
Mavo totdat hij en zijn ouders verhuisden naar een rijtjeshuis aan de
Wanmolen van Hellevoetsluis (De Struyten). Het gezin had behoefte aan een
groter huis. Bert kreeg zijn eigen kamer. Moeder stopte als tandartsassistent en
gaf al wat in haar zat om voor Bert en haar man te zorgen.
Bert vervolgde zijn voortgezet onderwijsopleiding in Hellevoetsluis aan de
kleinschalige Mavo aan de Opzoomerlaan. Na de Mavo behaalde Bert ook nog
zijn Havo-diploma bij de voorloper van de huidige SG Helinium. Het plan
bestond daarna de MEAO te volgen, maar dat is niet doorgegaan. Zo ook zijn
droom om ook dierenarts te worden.
Aan het werk.
Bert ging in 1981 werken bij
Albert Heyn. Hij combineerde het
werken met studeren en had
voor de Albert Heyn gekozen
omdat die werkgever
doorgroeimogelijkheden bood.
Inmiddels werkt Bert al 41 jaar bij
Albert Heyn. Begonnen bij de
zaak op het Evertsplein in
Hellevoetsluis, heeft Bert
inmiddels ook de vestigingen in
Rozenburg, Hoogvliet/Rhoon, De
Struyten Hellevoetsluis, Brielle,
opnieuw De Struyten en
Spijkenisse gezien. In die laatste
vestiging werd recent zijn veertig
jarig jubileum gevierd.
Vele jaren heeft Bert zijn hart
verpand aan de versafdeling. Hij betreurt het tot op de dag van vandaag dat
voortschrijdend inzicht en de automatisering ertoe heeft geleid dat Berts AHtaken allrounder zijn geworden. Hij heeft er nooit problemen mee gehad zoveel
van vestiging te wisselen. Bert is tevreden met het werk dat hij doet. Merkt
waardering bij het bedrijf voor zijn inzet en dat is in die 41 jaar ook beloond, al
is het werken in de supermarkt geen topsegment in de salarisschalen van
Nederland.

Bert heeft door succesvolle nascholing de mogelijkheid zelf een AH-vestiging te
leiden, maar zal daar ook de komende 7 werkende jaren vermoedelijk niets
mee doen. Het is prima zoals het nu in Spijkenisse is. Op zijn paspoort zal
blijven staan: Verkoper. Hoe uniek is het in deze tijd dat Bert als hij straks met
pensioen gaat bijna 50 jaar bij dezelfde werkgever gewerkt heeft!
Inge & Bella.
Bert ontmoette zijn vrouw Inge bij de Albert Heyn aan het Evertsplein. In 1986
kregen zij een relatie om die in 1992 bij Partycentrum Zuidlandse Hoeve
(Zuidland) met een groots huwelijksfeest te bekrachtigen. Veel vrienden en
kennissen, zo ook hun beider collega’s (Bert & Inge werkten inmiddels
gescheiden van elkaar in een andere AH Vestiging) waren daarbij aanwezig.
Bert & Inge hebben geen kinderen, geven alle liefde aan hond Bella en wonen
met veel plezier in Hellevoetsluis.

Hellevoetsluis
In de loop der jaren heeft Hellevoetsluis zich ontwikkeld tot een woonplaats
waarin het goed toeven is. Alles is aanwezig: een mooi winkelcentrum, de
schitterende Vesting, het Haringvliet, Sporthallen, een nieuw zwembad. Bert
betreurt het wel dat de mooie bibliotheek verplaatst is van het
Woordbouwerplein naar de Opzoomerlaan. Maar voor het overige…. Prima!
De maatschappelijke ontwikkelingen
Bert maakt zich wel zorgen over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Bert: “De Coronapandemie heeft daarin een negatieve rol gehad. De mensen
hebben een kort lontje en komen steeds meer tegenover elkaar te staan. De
verdraagzaamheid vermindert. De meeste Nederlanders hebben een goed

leven en zouden blij moeten zijn in een vrij land als Nederland op te kunnen
groeien. Men beseft dat te weinig. Het is toch te gek voor woorden dat de AH
vestiging in Spijkenisse 30 uur per week gebruik moet maken van beveiliging.”
Bert vervolgt: “We maken ons in de supermarkt zorgen over die
ontwikkelingen. Waar gaat dit naar toe? Er breekt met de huidige
ontwikkelingen (woningmarkt, prijsstijgingen, etc.) een zorgelijke tijd aan. En of
de huidige Nederlandse politiek leiders hierin een verandering aanbrengen is
twijfelachtig. Een regering met Mark Rutte aan de leiding heeft wat mij betreft
zijn beste tijd gehad. Hij had nooit aan een nieuw kabinet moeten beginnen.
Maar ja, de democratie heeft zich hiervoor uitgesproken.”
Bert heeft een rood hart. De PvdA is hem door vader met de paplepel
ingegoten. Bert stemt ook links. Wisselt wel eens
van partij. Bert: “Ik heb de laatste keer geloof ik op
de SP gestemd. Lilian Marijnissen”
Mark Rutte is niet zijn ding, maar het zal niemand
verbazen dat Berts voorkeur ook niet uitgaat naar
de rechtse partijen van Wilders, Baudet en Ja21.
Maar voorlopig vreest Bert dat er niet veel in
Nederland zal veranderen. Met alle consequenties
van dien. De interesse in de politiek neemt ook bij Bert af. Bert: “In mijn jonge
jaren vond ik het politieke klimaat in Nederland interessanter.”
Sport
In zijn jonge jaren is Bert gaan voetballen bij vv Transvalia in Rotterdam. Na zijn
verhuizing sloot hij zich aan bij vv Hellevoetsluis. Bert: “Tot de A1 heb ik
gevoetbald. Ik ben toen gestopt en heb mijn focus gelegd op de sjoelsport. Ik
sloot mij aan bij sjoelvereniging Hellevoetsluis in het wijkcentrum aan de
Smitsweg. Ik bleek talent te hebben en groeide door tot in de Nederlandse top.
Ik was echt goed. Behoorde op een gegeven moment bij de top 50 van
Nederland en nam deel aan diverse toernooien en NK’s.”
In 1987 is Bert gaan tafeltennissen. Hij sloot zich aan bij Hellevoets Effect. Tot
op de dag van vandaag slaat hij daar wekelijks zijn balletje.
Bert: “Hellevoets Effect is een vereniging die beschikt over een ledenkern die al
jarenlang bij de vereniging betrokken is. Dat is een goed teken. Veel dierbare
sportvrienden zijn in de afgelopen 35 jaar helaas wel overleden. Ik noem

zonder anderen tekort te doen Karel van Dort, Bertus Staal, Aad Hoekman,
Henk Brongers en Dick Struik. Dat heeft grote impact gehad op de vereniging.”
Bert vervolgt: “In de
hoogtijdagen telde
Hellevoets Effect meer
dan 150 leden en
beschikte de vereniging
over twee speelavonden
(maandag en donderdag).
Inmiddels is daar niet veel
van over. Na stabiele jaren
met 30 tot 40 leden en 1
speelavond (maandag), is
het ledental inmiddels
onder de twintig gekomen. Goed financieel beleid leidt er toe dat de vereniging
voorlopig niet in het voortbestaan bedreigd wordt en binnenkort stil staat bij
het door Corona uitgestelde 45 jarig bestaan. Maar het is ongewis hoe lang de
vereniging nog levensvatbaar is. Die eerder genoemde kern wordt ook ouder.”
Bert: “Nadat de vereniging gestopt is met jeugdtafeltennis, is de neerwaartse
spiraal ingezet. Het huidige bestuur heeft de kracht en het kader niet om het tij
te keren. Het bestuur, waar ik als secretaris al jarenlang deel van uitmaak, is
weinig vernieuwend en handhaaft het succesvolle activiteiten- en
toernooienrooster. Zoals veel verenigingen heeft Hellevoets Effect het ook
moeilijk weer op te starten na de coronajaren. Nadat we in de nieuwe Eendr8
getrokken waren, nam het ledenaantal tijdelijk toe. Die aanwas is inmiddels
helaas door de tafeltennisloze periode weer afgehaakt. Wel is het een goede
zet geweest de samenwerking te zoeken met ttv Bernisse’80 uit Abbenbroek.
Leden van beide verenigingen kunnen met gesloten beurzen gebruik maken
van elkaars speelavond en accommodatie. Daardoor is de zaalbezetting bij
Hellevoets Effect op maandag vergroot. Bernisse’80-leden weten de weg naar
Sportcomplex De Eend8 te vinden. Andersom kan er door HE leden op
vrijdagavond in het gezellige dorpshuis van Abbenbroek gespeeld worden. Dat
kan nog beter.”
Wat is voor jou de kracht van de tafeltennissport?
Bert: “Iedereen kan tafeltennissen! Tot op hoge leeftijd! Op elk niveau wordt in
Nederland de sport beoefend. Ook tijdens vakanties en op de camping.”

Wat beschouw je als sportieve hoogtepunt.
Bert: “Ik ben drie keer kampioen geworden. Eenmaal
met Bert vd Kamer en Joke de Brandt, één keer met
Dimitri Dongor en Ivo Kooiman. Volgende week
hoop ik er een kampioenschap aan toe te voegen.
Met Adrie van der Doel en –opnieuw- Ivo Kooiman.

Jouw sportieve dieptepunt.
Bert: “Eigenlijk het overlijden van de eerder genoemde leden waaronder vrij
recent Henk Brongers en Dick Struik. Boegbeelden van Hellevoets Effect.”
Drie sterke punten van ttv Hellevoets Effect.
Bert: “Leden blijven lang lid, ze hebben het gezellig met elkaar en nemen in
groten getale deel aan verenigingsactiviteiten.”
Drie aandachtspunten voor ttv Hellevoets Effect:
Bert: ”Het ledenaantal baart zorgen, zo ook de gemiddelde leeftijd van de
leden. Wie staat er op om het tij te keren?!”
Welk Hellevoets Effect lid verdient momenteel veel waardering?
Bert: “Wat mij betreft de bestuursleden. Die houden de vereniging gaande.”
Gaat het nog eens gebeuren dat Hellevoets Effect een groot toernooi
organiseert waaraan externen kunnen deelnemen?
Bert: “Nee. Daar zijn we inmiddels te klein voor om de organisatie goed rond te
krijgen.”

Toernooien en activiteiten
Bert is een enthousiast toernooibezoeker. Met een
beperkte HE-afvaardiging bezoekt hij regionale Old
Timer Toernooien (Spijkenisse, Rotterdam) en de
open regionale toernooien (Abbenbroek, Melissant
en Numansdorp). De OTC toernooien na het
overlijden van Henk en Dick helaas alleen nog maar
met Gerard de Man.
Ook het toernooi in het Spaanse Lloret de Mar is door
Bert (wel of niet met supporter Inge) regelmatig
bezocht. Daar een grote HE afvaardiging. Een leuke
week in Spanje met wedstrijden, veel lol en
gezelligheid.
Ook bij de interne toernooien is Bert present. Hij
neemt als enthousiast en betrokken lid ook deel aan de andere
verenigingsactiviteiten.
Je neemt vanaf het begin al deel aan de competitie. Wat vind je van de
huidige competitieopzet?
Bert: “Jammer dat de NTTB de games verkort heeft. Wat mij betreft gaan we
weer games tot 21 spelen. Gelukkig wordt dat nog wel tijdens de Old
Timertoernooien gehandhaafd. Ik neem er dan ook graag aan deel.
Tegenwoordig vaak met Gerard de Man.” Bert vervolgt: “Mijn voorkeur gaat uit
naar teams van drie (reguliere competitie) in plaats van teams van twee
(duocompetitie). Maar ik begrijp dat Hellevoets Effect voor de duocompetitie
gekozen heeft. En het komt mij momenteel ook goed uit omdat ik om 07.00 uur
al begin met mijn werk.”
Andere sporten
Bert is vanaf 1972 al een enthousiast Feyenoordsupporter. Hij heeft twintig jaar
een seizoenkaart gehad. Inmiddels niet meer. Bert volgt uiteraard Feyenoord
op de voet en heeft een ESPN abonnement om de wedstrijd live te kijken. Bert:
“Vroeger keek ik meer naar voetbal dan tegenwoordig. In het stadion een
wedstrijd bijwonen blijft toch wel het leukste dat er is. Het is nu weer leuk
Feyenoordsupporter te zijn. De vereniging presteert onder trainer Slot naar de
mogelijkheden. Het zou mooi zijn de 3e plaats te handhaven en volgend jaar
weer Europa League te spelen.”

Naast het voetbal geniet Bert samen met Inge ook van het wielrennen en
schaatsen. Hij volgt die sporten op de voet in de krant en op televisie.
Tot slot.
Kijk je in je vrije tijd veel televisie, surf je op internet op de computer of op de
mobiele telefoon?
Bert: “Ik ben een televisiekijker. Ik geniet van politieseries. Wij hebben
inmiddels geen computer meer. Op de mobiele telefoon houd ik het nieuws
wel bij.”
Naar welk land of streek ga je graag op vakantie?
Bert: “Vroeger ging ik naar landen als Griekenland, Spanje en Portugal. Doordat
Inges tante in Italië woont, gaan we ook regelmatig op een gecombineerde
vakantie in Italië. Bella gaat dan in de auto met ons mee. Gelukkig kunnen we
weer vrij in Europa reizen na de Coronajaren.”
Wordt het een luie of actieve vakantie?
Bert: “Beide. In de ochtend besteden we meestal tijd aan excursies en de
omgeving verkennen om ’s middags lekker te luieren aan het zwembad.
Voor welk gerecht kunnen we je wakker maken?
Bert: “Ik ben een alles eter, maar je kan mij bij wijze van
spreken wakker maken voor gekookte mosselen.”
Foto potpourri.
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