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Team 1 in de 3e klasse B van de Duocompetitie 

Maandag 7 februari 2022: 
Hellevoets Effect 1 is de voorjaarscompetitie goed begonnen. In de 3e klasse B 
van de duocompetitie versloeg het maandagavond in eigen huis Tavenu 3 met 
4-1. 
 
Arno Ynzonides moet na de afgebroken najaarscompetitie de draad weer 
oppakken. Hij speelde zijn enkelwedstrijden in vijf games (of wilde hij spelritme 
opdoen?). Hij won van Cees Zuidgeest, maar moest een nederlaag slikken tegen 
Wim Leep. Barry van Dijk kende een eenvoudiger avond en won zijn beide 
enkelspelen soeverein. Het dubbel van beide mannen zorgde voor het vierde 
winstpunt. 
 
Maandag 14 februari volgt de thuiswedstrijd tegen Korendijk 1. Ongetwijfeld 
met Jos Verkaart in de gelederen. Oud HE lid Jos wordt vergezeld door Erik 
Eikenboom of Marijn Barendregt. 
 
Barry van Dijk   2-2 100% 
Arno Ynzonides   2-1 050% 
Dubbel Barry/Arno  1-1 100%     
 
Maandag 14 februari 2022: 
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond 14 februari een titanenstrijd 
uitgevochten met Korendijk 1 uit Piershil (3e klasse B).  
 
Barry van Dijk en Jos Verkaart zetten in de openingswedstrijd direct de toon. Zij 
trakteerden de toeschouwers op een mooie strijd. Met 15-13, 11-7, 12-10 liet 
Jos Verkaart (in een ver verleden nog lid van Hellevoets Effect) geen twijfels 
over zijn bedoelingen van deze avond: de zege meenemen naar Piershil! En hij 
bracht Korendijk op voorsprong.  
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Joyce Ynzonides-Janissen wist vervolgens Erik Eikenboom met 11-8, 11-5, 2-11, 
3-11, 11-7 na vijf enerverende games te verslaan en bracht Hellevoets Effect 
weer naast Korendijk. In het dubbelspel opende zij daarna samen met Barry 
goed tegen Jos en Erik: 11-4. Het bleek een koude start van het duo Jos/Erik, 
want daarna waren de spelers aan elkaar gewaagd. Met 14-12, 11-8 en 12-10 
trok het laatste duo de zege naar zich toe. Korendijk weer op voorsprong. 
Barry van Dijk herstelde zich in zijn tweede enkelspelwedstrijd van de eerdere 
nederlaag tegen Jos en wist Erik Eikenboom met 11-9, 11-7 en 13-11 achter 
zich te laten. De gamestanden laten zien dat dit niet eenvoudig was. Maar toch: 
de tussenstand: 2-2. 
 
Jos Verkaart nam in de slotpartij een 2-0 gamevoorsprong tegen Joyce 
Ynzonides-Janissen: 11-9, 11-8. Joyce herstelde zich knap door de twee 
daaropvolgende games te winnen: 11-8, 12-10. In de beslissende game wist de 
"oude" tacticus Jos de wedstrijd toch nog in zijn voordeel te beslissen: 11-7.  
 
Een mooie, zwaar bevochten overwinning voor Korendijk 1. Hellevoets Effect 1 
kon de goede start van de voorjaarscompetitie (4-1 winst op Tavenu 3) geen 
vervolg geven met een tweede overwinning, maar hoeft zich niet te schamen. 
Na een sportieve Valentijnsavond kan het driemansteam met een gerust hart 
de voorjaarscompetitie vervolgen met een thuiswedstrijd tegen De Sprint 1. 
Het HE-team is een stevige kandidaat voor het kampioenschap. 
 
Barry van Dijk   2-1 050% 
Joyce Ynzonides-Janissen 2-1 050% 
Dubbel Barry/Joyce  1-0 000% 
 
Maandag 21 februari 2022: 
Hellevoets Effect 1 heeft de tweede overwinning in de voorjaarscompetitie 
geboekt. Na winst tegen Tavenu 3 (4-1) en de nederlaag tegen Korendijk 1 (2-3) 
volgde maandag een 4-1 zege op De Sprint 1 (3e klasse B). Barry van Dijk en 
Arno Ynzonides versloegen Peter Theenaart en Pieter Heijndijk met 4-1.  
Anders dan dat de uitslag doet vermoeden was het allesbehalve een walk over. 
De Briellenaren gaven fel tegenstand.  
 
Barry van Dijk bleef ongeslagen al moest hij tegen Peter tot het uiterste gaan: 
11-8, 6-11, 11-7, 1-11, 11-9. Arno leed een nederlaag tegen Peter al was ook 
daar het krachtverschil minimaal: 11-9, 9-11, 9-11, 11-13.  
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Tegen Pieter Heijndijk moest het Hellevoets tweetal geconcentreerd blijven om 
de overwinning binnen te slepen. Dat lukte uiteindelijk goed. Barry won met 3-
0 (11-6, 11-9, 11-9) en Arno met 3-1 (7-11, 12-10, 11-9, 11-8). 
Het dubbel was de eenvoudigste wedstrijd. Met 3-1 schoven Barry en Arno 
Peter en Pieter aan de kant: 11-8, 11-7, 5-11, 11-6. 
 
Barry van Dijk   2-2 100% 
Arno Ynzonides   2-1 050% 
Dubbel Barry/Arno  1-1 100% 
 
Maandag 14 maart 2022: 
Hellevoets Effect 1 is maandagavond in Numansdorp niet in actie gekomen 
tegen Tavenu 3. Vanwege ziekte is de wedstrijd uitgesteld. De andere 
speeldatum wordt spoedig vastgesteld. 
 
Maandag 21 maart 2022: 
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond 21 maart in de 3e klasse B van de 
duocompetitie de topper tegen De Repelaer 3 met 3-2 gewonnen. Joyce en 
Arno Ynzonides kwamen voor de HE in actie. Aan Spijkenisser zijde traden 
Danny van der Wal en Patrick Drent aan. 
 
Arno Ynzonides opende tegen Danny van der Wal. Het werd een knap 
bevochten overwinning voor Arno, na een 0-2 game achterstand. Danny 
opende namelijk sterk met tweemaal 11-6 winst. Arno vocht zich naar de zege 
in de 3e game (13-11) om vervolgens die lijn knap door te trekken en de 
wedstrijd winnend af te sluiten: 11-8, 11-8.  
 
In de tweede wedstrijd van de avond speelde Joyce Ynzonides-Janissen tegen 
Patrick Drent. Joyce kon haar ritme niet te pakken krijgen. Na 9-11 in de 1e 
game, wist Patrick goed te anticiperen op Joyce lastige spel en won 
overduidelijk met 4-11 en 6-11 de wedstrijd. 
 
In het dubbel gaf Joyce meer thuis. Het werd een enerverend potje tafeltennis 
waarin het Hellevoetse duo steeds de richting aangaf. Om en om gingen de 
games naar een ander duo en omdat Joyce en Arno begonnen, wonnen ze na 
vijf games ook de wedstrijd: 11-5, 5-11, 11-6, 6-11, 11-5. 
 
Na de pauze speelde Arno opnieuw een goede wedstrijd. Dit keer tegen 
Patrick. Opnieuw werd zijn wedstrijd na vijf games beslist. Patrick trok de 
spannende 1e game naar zich toe: 11-13. Datzelfde deed Arno in de 2e: 12-10. 
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Arno stootte door en leek grip te krijgen op Patricks spel. Arno won game 3 met 
11-8. Leek. Want het was toch Patrick die daaropvolgend de wedstrijd naar zich 
toetrok: 7-11, 10-12. Beide teams weer op gelijke hoogte en Joyce en Danny 
gingen uitmaken wie de winst deze avond mee naar huis kon nemen. 
 
Het was Joyce die daar geen enkele twijfel over liet bestaan. Goed ingespeeld 
en met haar typerende spel liet Joyce Danny vertwijfeld achter. Met 11-8, 11-5, 
11-13 en 11-6 ging de winst verdiend naar Joyce en boekte HE 1 een 
belangrijke overwinning op De Repelaer 3.  
 
Hellevoets Effect heeft een goede uitgangspositie om het kampioenschap 
binnen te slepen, maar of ze dat wel willen?  
Arno: "Een mooie overwinning. We hebben het uitstekend naar ons zin in de 3e 
klasse. We spelen met meer plezier. Dus of we in het najaar in de 2e klasse 
willen spelen.........?"  
 
Volgende week de uitwedstrijd tegen Korendijk 1. Na de 2-3 thuisnederlaag wil 
het team natuurlijk het een en ander goed maken. Ongetwijfeld zal Jos 
Verkaart (Korendijk, ex-HE) alles in het werk stellen om weer achter de 
wedstrijdtafel te verschijnen. 
 
Arno Ynzonides    2-1 050% 
Joyce Ynzonides-Janissen 2-1 050% 
Dubbel Arno/Joyce  1-1 100% 
 
Vrijdag 25 maart 2022:  De Sprint 1-Tavenu 3. 
 
Stand: 
Hellevoets Eff 1  4 - 13        
De Repelaer 3               4 - 12 
Korendijk 1                 4 -  9 
De Sprint 1                 3 -  6 
Tavenu 3                    3 -  5 
 
 
Maandag 28 maart 2022: 
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse B van de duocompetitie op grootse 
wijze revanche genomen op Korendijk 1. Ging de thuiswedstrijd nog met 2-3 
verloren door de sterk spelende Jos Verkaart, in eigen huis werd Korendijk 1 
door Arno Ynzonides en Barry van Dijk qua resultaat met 4-1 verpletterd. Maar 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1112814
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1112613
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1111633
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1113408
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1112170
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in werkelijkheid was het niveauverschil opnieuw klein, al zal Erik Eikenboom 
daar anders over denken. Hij versloeg in de slotwedstrijd Barry met 11-7, 8-11, 
11-4, 11-7. Duidelijke cijfers zo te zien. 
 
Jos Verkaart en Barry van Dijk openden de wedstrijd met een vijf games durend 
taltennisgevecht. Via 10-12, 12-10, 8-11, 11-8 en 11-2 vocht Barry zich 
uiteindelijk toch duidelijk naar de overwinning. 
Erik Eikenboom en Arno Ynzonides maakten er eveneens een leuke, lange 
wedstrijd van. Via 13-11, 11-8, 6-11, 9-11 en 15-13 knokte Arno zich naar de 
winst. Hellevoets Effect op een 2-0 voorsprong. 
 
Ook het dubbel ging mee naar Hellevoetsluis. Na verlies in de 1e game, was de 
winst uiteindelijk duidelijk en verdiend: 6-11, 11-8, 11-5, 11-6. 
Arno wist in de 4e wedstrijd van de avond Jos Verkaart goed te bestrijden en 
bleek dit keer duidelijk de betere: 11-6, 9-11, 11-9, 11-5. Dat Barry de laatste 
wedstrijd verloor van Erik was jammer, maar voor de statistieken. De 4-1 
eindzege was mooi en belangrijk.  
 
Concurrent De Repelaer 3 boekte ook een 4-1 overwinning op hekkensluiter 
Tavenu 3. Hierdoor staat HE in de tussenstand nog 1 winstpartij voor. En dat 
met de topper tegen datzelfde De Repelaer aanstaande vrijdag 1 april in het 
vooruitzicht.  
 
We wensen Arno en Barry vrijdag in Spijkenisse veel succes. Op de verjaardag 
van Dick Struik (in blijvende herinnering) is er maar één doel: winst! Succes!!! 
 
Foto’s met dank aan Barry en Arno. 
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Arno Ynzonides   2-2 100% 
Barry van Dijk   2-1 050% 
Dubbel Arno/Barry  1-1 100% 
 
Vrijdag 1 april 2022: 
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse B van de duocompetitie vrijdagavond 
de leiding uit handen gegeven. Tegen concurrent De Repelaer 3 leden Barry van 
Dijk en Joyce Ynzonides-Janissen een 1-4 nederlaag.  
Zonder slag of stoot ging dit niet. Drie van de vijf wedstrijden eindigden na de 
volledige vijf games. Twee keer in het nadeel. 
 
Rick Wasch en Barry van Dijk openden de avond. Barry won de 1e game (11-8). 
Rick nam daarna door tweemaal winst het heft in handen ( 12-10, 11-7) om het 
vervolgens weer uit handen te geven (8-11, 9-11). Een zwaar bevochten 
overwinning van Barry op Rick. 
 
Danny van de Wal en Joyce Ynzonides namen vervolgens ook vijf games de tijd 
om de winnaar te bepalen. Joyce leek op de overwinning af te stevenen: 11-8, 
8-11, 11-6. Danny trok echter de 4e game met het kleinst mogelijke verschil 
naar zich toe (14-12) om in game 5 toe te slaan: 11-6. Beide teams weer in 
evenwicht. 
 
Het dubbel kon nog wel eens belangrijk worden. Zoals vaak bij duowedstrijden. 
Het werd een spannende wedstrijd waarin beide duo's aan elkaar gewaagd 
waren. De Repelaer 3 wist met klein verschil de winst te pakken en op 
voorsprong te komen: 9-11, 11-8, 11-9, 12-10. 
 
Na de thee was Joyce kansloos tegen Rick. Met de gamestanden 6-11, 9-11, 7-
11 ging ze na afloop teleurgesteld naar de kant. Omdat Barry het slotakkoord 
van Danny van der Wal verloor (4-11, 11-9, 13-15, 11-7, 6-11) ging De Repelaer 
3 met een forse 4-1 zege naar de "afterdrink".  
 
Hellevoets Effect 1 heeft het uitstekend naar de zin in de 3e klasse. Speelt 
daarin met meer plezier dan in de 2e klasse. Maar het Hellevoetse duo had de 
wedstrijd wel graag gewonnen: Barry: "Het was toch een speciale avond. Op 
deze dag zou mijn maatje Dick normaal gesproken zijn verjaardag gevierd 
hebben. Ik had dat graag met een overwinning herdacht. Dick was wel tijdens 
de wedstrijd aanwezig met zijn bekende kreten die door de zaal vlogen (zoals 
"een gat zo groot als mijn schoon...."). 
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De Repelaer heeft nu twee winstpartijen voorsprong genomen op Hellevoets 
Effect 1. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan en het programma van De 
Repelaer 3 lijkt iets lastiger dan dat van HE 1. We gaan het zien hoe deze 
tweestrijd afloopt.  
Volgende week speelt HE 1 haar laatste twee wedstrijden. Op maandag 4/4 uit 
bij Tavenu 3 en op vrijdag 8/4 bij De Sprint 1. Het is afwachten wat De Repelaer 
in de thuiswedstrijden tegen Korendijk 1 (4/4) en De Sprint 1 (15/4) doet. 

 
Barry van Dijk   2-1 050% 
Joyce Ynzonides-Janissen 2-0 000% 
Dubbel Arno/Joyce  1-0 000% 
 
Maandag 4 april 2022: 
Hellevoets Effect 1 heeft maandagavond in Numansdorp een eenvoudige 
overwinning behaald op het verzwakte Tavenu 3 (3e klasse B).  
 
Barry van Dijk vertrok vroeg in de avond met Joyce Ynzonides-Janissen naar De 
Hoeksche Waard om daar Cees Zuidgeest met 
invaller Adrie Bons aan te treffen. Omdat de 
Hellevoeters keurig op tijd aanwezig waren, 
mochten ze zelf de helpende hand toesteken bij 
het opzetten van de wedstrijdtafel. En daar 
draait Barry van Dijk zijn hand niet voor om. In 
korte tijd was deze klus geklaard en kon de 
wedstrijd beginnen. 
 
Thuisspeler Cees Zuidgeest opende tegen Barry van Dijk. Een eenvoudige zege 
voor Barry: 10-12, 8-11, 6-11 (0-3).  
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In de tweede wedstrijd kwam Adrie Bons er tegen Joyce Ynzonides-Janissen 
ook niet aan te pas. Ook Joyce boekte een eenvoudige zege: 10-12, 1-11, 6-11 
(0-3). 
In het dubbelspel liep Hellevoets Effect 1 makkelijk uit naar een 3-0 
voorsprong: Zuidgeest/Bons-Van Dijk/Ynzonides-Janissen 10-12, 7-11, 4-11 (0-
3).  
Cees Zuidgeest had tegen Joyce Ynzonides weldegelijk kansen, maar Joyce 
rondde het vakkundig in haar voordeel af: 11-13, 5-11, 11-9, 6-11 (1-3).  
Tot slot kon Adrie Bons ook tegen Barry van Dijk niets inbrengen dat deed 
hopen op een overwinning. Adrie verloor met de niets onthullende cijfers 4-11, 
7-11, 3-11 (0-3). 
 
Hellevoets Effect tijdelijk weer aan de leiding in de 3e klasse B. Drie 
winstpunten voor op De Repelaer 3 dat later deze week nog in actie komt 
tegen Korendijk 1. 
 
Barry van Dijk   02-2 100% 
Joyce Ynzonides-Janissen 02-2 100% 
Dubbel Barry/Joyce  01-1 100% 
 
Vrijdag 8 april 2022: 
Hellevoets Effect 1 heeft in de 3e klasse B van de duocompetitie vrijdagavond 
geen goede zaken gedaan voor het kampioenschap. Arno en Joyce Ynzonides 
verloren in Brielle met 1-4 van ttv De Sprint 3 dat speelde met Peter Theenaart 
en Pieter Heijndijk. 

Foto's: Ynzonides Mobiele Fotografie. 

 
In de openingswedstrijd versloeg Arno Peter nog 
met klein verschil: 7-11, 14-12, 11-7, 12-10. Daarna 
gingen alle zeges naar de Briellenaren. Joyce 
verloor kansloos van Pieter (6-11, 5-11, 7-1. Joyce: 
"Ik sloeg werkelijk geen bal goed raak.") terwijl het 
dubbel met 10-12 in de 5e game naar ttv De Sprint 
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ging: 11-6, 8-11, 7-11, 11-8, 10-12). In haar tweede enkelwedstrijd van de 
avond kon Joyce ook geen potten breken tegen Peter: 8-11, 6-11, 11-13, 
waarna Arno de slotwedstrijd na een mooi tafeltennisgevecht met 8-11 in de 
5e game verloor van Pieter: 9-11, 9-11, 13-11, 11-5, 8-11. 
 
Te weinig winstpunten voor HE 1 om het kampioenschap binnen te halen. 
Volgende week vrijdag 15 april zal duidelijk worden wie in deze klasse het 
kampioenschap voor zich op gaat eisen. Ttv De Sprint gaat dan op bezoek bij 
Ttv De Repelaer dat voor zijn laatste kans strijdt. De Spijkenisser mannen 
zouden zich een enorme dienst bewijzen door de Briellenaren ruim te verslaan. 
Zo niet dan gaat Ttv de Sprint er vermoedelijk met het kampioenschap er 
vandoor. Zij moeten daarna nog spelen tegen Korendijk 1 en Tavenu 3. 
Voldoende punten om het kampioenschap dan alsnog binnen te halen.  
 
Hellevoets Effect heeft terecht geen recht meer op het kampioenschap. Maar 
hoe heeft de competitieleider het toe kunnen staan dat het speelschema zó is 
opgebouwd dat ttv De Sprint nu nog 3 wedstrijden voor de boeg heeft. Dat is 
ook voor ttv De Repelaer vervelend. 
 
Stand en programma: 
Hellevoets Effect 1  8 - 24  
De Repelaer 3   7 - 22 
Korendijk 1    6 - 13 
De Sprint 1    5 - 15 
Tavenu 3    6 – 06 
 
Maandag 11 april:  Korendijk 1-Tavenu 3 
Vrijdag 15 april:   De Repelaer 3-De Sprint 1 
vrijdag 22 april:   De Sprint 1-Korendijk 1 
Maandag 25 april:  Tavenu 3-De Sprint 1  
 
Geen kampioenschap voor ttv Hellevoets Effect. Maar Barry, Arno en Joyce 
zullen daar niet lang om treuren. Ze hebben op dit niveau lekker gespeeld, 
konden leuk meedoen en tegenstand bieden en zouden het in de 2e klasse 
weer veel lastiger hebben.  
 
Arno Ynzonides   2-1 50% 
Joyce Ynzonides-Janissen 2-0 00% 
Dubbel Arno/Joyce  1-0 00% 
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=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.= 
 
Eindstand 3e klasse B: 

1. De Repelaer 3               8 - 27         
2. Hellevoets Effect 1            8 - 24 
3. De Sprint 1                 8 - 21 
4. Korendijk 1                 8 - 20 
5. Tavenu 3                    8 -  8 

 
Totaal score na alle acht wedstrijden: 
 
Barry van Dijk   12-9 75% 
Arno Ynzonides   12-8 67% 
Joyce Ynzonides-Janissen 08-2 25% 
 
Dubbel Arno/Joyce  2-1 50% 
Dubbel Barry/Arno  3-2 67% 
Dubbel Barry/Joyce  3-1 33% 
 
 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1112613
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1112814
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1113408
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1111633
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10140&cid=11155&pid=1018892&tid=1112170

