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Najaars duocompetitie 5e klasse D. 
Team 2: Adrie van den Doel, Rik Kooiman en Bert Brinkman.  
 

 

Maandag 12 september 2022. 
Hellevoets Effect 2-Sorry 4. 
 
Hellevoets Effect 2 heeft maandagavond de 
thuiswedstrijd in de 5e klasse D van de duocompetitie 
met 2-3 verloren van Sorry 4.  
 
Adrie van den Doel en Bert Brinkman begonnen 
uitstekend aan de wedstrijd. Adrie (op de teamfoto 
links) won met 3-1 van Jeroen de Klerk en Bert 
Brinkman (rechts op de teamfoto) versloeg Niels de 
Vlaam (3-0).  
 
In zijn wedstrijd tegen Jeroen was Adrie door zijn enkel 
gegaan. Daarom speelden Ivo Kooiman en Bert 
Brinkman het dubbelspel. Na een goed begin (11-6) 
bleken Jeroen en Niels toch de betere: 5-11, 5-11 en 9-11. Winst voor Sorry. 
Tussenstand 2-1 in Hellevoets Effect voordeel. 
 
In het tweede enkelspel van de avond kon Adie niet meer voluit spelen en 
verloor hij met 1-3 van Niels. Omdat Bert daarna niet van Jeroen kon winnen 
(1-3) ging Sorry er alsnog met de winst van door: 2-3. 
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Mixed feelings dus bij de Hellevoetse mannen. Mede door de blessure van 
Adrie en het tijdens de wedstrijd steeds betere spel van de mannen uit Oud-
Beijerland, begon HE 2 de najaarscompetitie met een kleine nederlaag. 
Teamfoto: met dank aan Bert Brinkman en de onbekende fotograaf. 
 
-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 23 september 2022. 
De Sprint 2-Hellevoets Effect 2. 

 
Hellevoets Effect 2 en De Sprint 2 hebben er vrijdagavond in de 5e klasse D van 
de duocompetitie een enerverend gevecht van gemaakt. In Brielle trok De 
Sprint 2 (nadat de kruitdampen waren opgetrokken) aan het langste eind: 4-1. 
Ivo Kooiman opende tegen Rudi de Jong. Met 11-9, 14-16, 11-7 en 11-3 wist 
Rudi de sympathieke Ivo te verslaan. Bert Brinkman bracht daarna beide teams 
weer op gelijke hoogte door na vijf lange games Gert Eggenkamp het nakijken 
te geven: 11-7, 11-9, 6-11, 8-11 en 11-7. 
 
In het dubbelspel leek het balletje voor het Hellevoetse duo de goede kant op 
te vallen. Echter de slimme Briellenaren wist op het laatste moment de 
wedstrijd toch in hun voordeel te beslissen: 3-11, 11-6, 11-13, 11-13. 
 
Na de pauze verloor Bert zijn laatste enkelwedstrijd nipt van Rudi: 7-11, 11-7, 
7-11, 11-13. In de laatste partij van de avond gaf Ivo tegen Gert een 2-0 
gamevoorsprong uit handen (11-6, 11-8, 8-11, 8-11, 9-11) waardoor de 
geflatteerde 4-1 op het scorebord stond van De Rik. 
 
Bert: "Het was absoluut geen kansloze nederlaag. In het dubbel staan we in 
game 3 en 4 met 11-10 voor om beide keren ook met 11-13 te verliezen. Ivo 
had in de laatste wedstrijd tegen Gert een 2-0 gamevoorsprong. In de 5e game 
wist de tafelvaste Gert op 9-9 de wedstrijd met 11-9 te winnen." Bert vervolgt: 
"We hebben nu na twee wedstrijden slechts drie winstpunten. Dat is gewoon 
te weinig. We hadden meer punten kunnen hebben." 
 
-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 26 september 2022: 
Hellevoets Effect 2-Tavenu 3. 
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Hellevoets Effect 2 is in de 5e klasse D van de duocompetitie tegen de 3e 
nederlaag van dit seizoen opgelopen. Het werd in De Eendr8 2-3 voor Tavenu 3. 
Ivo Kooijman opende tegen de sterker geachte Silvan Naaktgeboren. Tijdens de 
wedstrijd werd dit bevestigd door duidelijke cijfers en een terechte 
overwinning van Silvan: 7-11, 4-11, 4-11. 
Bert Brinkman wist daarna wel van Rob Moerkerken te winnen waardoor de 
teams weer op gelijke hoogte kwamen: 11-4, 11-8, 12-10. 
 
In het dubbelspel kwam Tavenu verdiend weer op voorsprong. Silvan en Rob 
waren in deze wedstrijd een maat te groot: 2-11, 11-6, 3-11, 8-11. 
Na de theepauze wist Ivo van Rob te winnen. Hij knokte zich naar een mooie 
winstpartij: 11-9, 8-11, 11-8, 11-6.  
Bert en Silvan zouden bepalen welk team er deze avond met de winst van 
doorging. Daar was al snel geen twijfel meer over. Silvan wist Bert eenvoudig 
aan de kant te zetten waardoor de Numansdorpers met een verdiende 3-2 zege 
huiswaarts keerden. De gamestanden: 5-11, 6-11, 5-11. 
 
Het ziet er naar uit dat Hellevoets Effect 2 een lastig najaar tegemoet gaat. Na 
twee ongelukkige nederlagen en nu een terecht verlies, blijven de winstpunten 
achter bij de verwachtingen. Maar gelukkig zijn er nog 7 wedstrijden te gaan 
om voldoende punten te scoren. 
 
-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. 
Hellevoets Effect 2-Dordrecht 11.  
 
Hellevoets Effect 2 heeft maandagavond opnieuw een nederlaag geleden in de 
5e klasse A van de duocompetitie. Het lukte Ivo Kooiman en Bert Brinkman niet 
de eerste zege van de najaarscompetitie te boeken. Dordrecht 11 was in de 
eigen De Eendr8 met 1-4 te sterk. De enige zege aan Hellevoetse kant werd 
behaald door Bert Brinkman die in de laatste wedstrijd van de avond met 3-1 
won van Mike Schram. In de overige wedstrijden werden Ivo en Bert niet van 
de tafel geveegd, maar winst zat er net als in de eerste wedstrijden van deze 
najaarscompetitie net niet in. 
 
Bert Brinkman: "We speelden weer een goede wedstrijd, maar kwamen net als 
de weken hiervoor telkens net iets te kort. Ivo gaat steeds beter spelen. Ons 
eerste doel is nu handhaving. Daarvoor wordt de wedstrijd tegen Twenty One 
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Up 8 cruciaal. Maandag 10 oktober ontmoeten wij dat team in Rotterdam. 
Adrie van den Doel en ik gaan de strijd aan."  
 
(redactie: Bert was nog niet op de hoogte van de andere resultaten. Maar het 
wordt gezien de huidige stand echt wel belangrijk meer punten te pakken. En 
laat het dan in Rotterdam maar beginnen). 
 
Stand na de 4e competitieweek: 
1. Dordrecht 11   4 gespeeld 14 punten 
2. De Sprint 2   4 gespeeld 12 punten 
3. Tavenu 3    3 gespeeld 09 punten 
4. Twenty-one Up 8  3 gespeeld 07 punten 
5. Sorry 4    4 gespeeld 07 punten 
6. Hellevoets Eff 2   4 gespeeld 06 punten 
 
-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. 
Twenty One Up 8-Helelvoets Effect 2. 
 
Uw redacteur heeft een déja vu deze najaarscompetitie. En dan betreft het 
Hellevoets Effect 2 in de 5e klasse D van de duocompetitie. Net als Gerard de 
Man en Rik Kooiman in de voorjaarscompetitie, lijkt het er nu op dat Bert 
Brinkman, Ivo Kooiman en Adrie van den Doel eenzelfde scenario afwerken als 
eerstgenoemden. Uitstekend tegenstand bieden, maar de pechduivel mee op 
de schouder en telkens net te kort komen met degradatie tot gevolg. Dat lot 
lijkt nu HE 2 beschoren (al hebben we nog 1 competitiehelft te gaan en heeft 
het team het natuurlijk nog niet opgegeven...!).  
 
Maandagavond was Twenty One Up 8 in Rotterdam wel de iets betere 
tegenstander, maar de 0-5 nederlaag was onverdiend en geflatteerd.  
 
Bert Brinkman speelde een uitstekende wedstrijd, maar bleef met lege handen. 
Tegen Kemal Kadi verloor Bert met 9-11 in de vijfde game (12-10, 7-11, 11-4, 7-
11, 9-11) om daarna tegen Ugur Demirci met 7-11, 8-11, 9-11 ook maar net 
tekort te komen. 
 
Adrie van den Doel had het lastiger. Tegen Ugur leed Adrie een duidelijke 
nederlaag (3-11, 5-11, 9-11) al kwam hij gaandeweg de wedstrijd steeds beter 
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in zijn spel. Tegen Kemal pakte Adrie nog de 1e game (11-4) om vervolgens 
toch verdiend een nederlaag te pakken: 3-11, 8-11, 5-11.  
 
Het dubbelspel was spannend, maar ging nipt verloren: 10-12, 8-11, 10-12. 
 
Bert na afloop van de wedstrijd: "We hebben verloren door het servicegeweld 
van de tegenstanders. In de eerste wedstrijd stond ik in de 5e game met 9-7 
voor om daarna de wedstrijd toch nog uit mijn vingers te laten glippen. We 
hebben nog niet de handdoek gegooid, maar......" 
 
-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- 
 
Dinsdag 18 oktober 2022 
Sorry 4-Helelvoets Effect 2. 
 
De degradatiekraker in de 5e klasse D van de duocompetitie tussen Sorry 4 en 
Hellevoets Effect 2 is in een ramp voor Hellevoets Effect 2 geëindigd. Met Dark 
Horse Gerard de Man in de gelederen, lukte het Bert Brinkman niet deze 
cruciale wedstrijd winnend over de streep te trekken. Het werd in Oud-
Beijerland 4-1 voor thuisploeg Sorry 4.  
 
Het was een goede keuze Gerard deze avond in te zetten. Hij bood uitstekend 
tegenstand aan Jeroen de Klerk en Niels de Vlaam. Gerard zorgde er tevens 
voor dat het dubbel elke game kansrijk was. Bert bleef daarbij iets achter. Het 
was niet zijn avond. 
 
Gerard opende tegen Jeroen de Klerk en maakte er een spannende wedstrijd 
van. Via de gamestanden 11-5, 12-14, 15-13, 13-11 wist Jeroen echter wel de 
winst naar zich toe te trekken. 
Bert speelde daarna tegen Niels de Vlaam. Alhoewel Bert elke game beter in 
zijn spel kwam, was hij toch met 0-3 kansloos en trok Niels met de 
gamestanden 11-2, 11-6, 11-9 de wedstrijd naar zich toe. 
 
In het dubbel een gelijk opgaande wedstrijd die toch niet de broodnodige winst 
voor het Hellevoetse duo opleverde: 7-11, 7-11, 11-9, 7-11. De zesde 
competitienederlaag was na drie wedstrijden al een feit. 
 
In de slotpartijen ging Bert met duidelijke cijfers ten onder tegen Jeroen (12-14, 
4-11, 5-11) voordat Gerard de Hellevoetse eer redde door Niels na vijf 
enerverende games te verslaan (11-9, 10-12, 11-6, 9-11, 11-8). Hiermee kwam 
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de 1-4 eindstand in het voordeel van degradatieconcurrent Sorry 4 op het 
wedstrijdformulier.  
 
Hellevoets Effect is nu de lantaarndrager op de degradatieplek in de 5e klasse 
D. De achterstand op de veilige 5e plek die nu door Sorry 4 wordt ingenomen is 
opgelopen tot 5 winstpartijen. Met nog vier competitieronden te gaan, wordt 
het nu toch wel erg lastig om het behoud van het vijfde klasserschap te 
realiseren. Desalniettemin, de wedstrijden moeten nog gespeeld worden en 
duoteam 2 zal tot en met de laatste wedstrijd knokken voor de punten! Ze 
noemen dit een uitdaging!!!  
 
Stand: 

1. Dordrecht 11  6-21 
2. Tavenu 3   6-18 
3. De Sprint 2   6-17 
4. Twenty One Up 8  6-15 
5. Sorry 4   6-12 
6. Hellevoets Effect 2  6-07 

 
-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 31 oktober 2022. 
Hellevoets Effect 2-De Sprint 2. 
 
Het is Hellevoets Effect 2 maandagavond 
niet gelukt te verrassen in de wedstrijd 
tegen buurman De Sprint 2. Adrie van den 
Doel en Ivo Kooiman verloren met 0-5 van 
Briellenaren Rudi de Jong en Gert 
Eggenkamp. De Sprint 2 heeft hierdoor 
tijdelijk de kop genomen in de 5e klasse D 
van de duocompetitie en het vonnis voor HE 2 wel 
getekend door ze steviger op de laatste plaats te drukken.  
 
Was het dan een walk-over voor De Sprint 2? Nee, 
allerminst!!! Ivo en Adrie boden uitstekend tegenstand, 
verloren alle vijf wedstrijden nipt, maar de cijfers zijn dan 
na afloop keihard en frustrerend. 
 
De details: 
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Ivo-Rudi: 11-13, 12-14, 11-8, 7-11 (1-3) 
Adrie-Gert: 4-11, 9-11, 8-11 (0-3) 
Ivo/Adrie-Rudi/Gert: 5-11, 11-7, 8-11, 10-12 (1-3) 
Ivo-Gert: 6-11, 11-8, 13-11, 12-14, 7-11 (2-3) 
Adrie-Rudi: 12-14, 10-12, 9-11 (0-3) 
 
-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 7 november 2022 
Hellevoets Effect 2-Twenty One Up 8. 
 
Hellevoets Effect 2 strijdt tegen degradatie in de 5e klasse D van de 
duocompetitie en had gisterenavond de sportieve joker ingezet. Gerard de 
Man viel bij afwezigheid van Ivo Kooiman en Adrie van den Doel in en speelde 
samen met Bert Brinkman tegen Twenty One Up 8. En het leverde strijd en een 
positief gevoel op. De eerste zege werd bij geschreven: 4-1. 
 
Gerard de Man opende vol vertrouwen (zege D-poule Tavenutoernooi) de 
wedstrijd tegen Kemal Kadi. Na een koude start (3-11) wist Gerard zich naar 
een mooie zege te knokken waarbij hij in de 2e en 3e game vanuit een geslagen 
positie alsnog de game winnend wist af te sluiten: 12-10, 15-13, 11-9. Dat was 
1. 
Bert Brinkman wilde tegen Ugur Demirci natuurlijk niet achter blijven. Bert 
begon voortvarend aan de wedstrijd (11-9) maar pech belette hem die goede 
start een vervolg te geven: 5-11, 9-11, 6-11.  
 
In het dubbel wisten Gerard en Bert de eerste zege van deze najaarscompetitie 
binnen te halen. Het werd een verdiende zege op Kemal en Ugur: 11-6, 2-11, 
11-6, 11-6. Dat was 2. 
 
Ook in zijn tweede enkelwedstrijd maakte Gerard het spannend. Ugur en hij 
hadden het naar hun zin en deden er de volle vijf games over. Gerard 
overleefde maar liefst 5 matchpoints om uiteindelijk de wedstrijd toch naar 
zich toe te trekken: 11-9, 11-5, 8-11, 6-11, 13-11. Dat was 3. 
 
In zijn tweede enkelspel van de avond zat het Bert weer eens mee. Hij won 
verdiend van Kemal met 11-8, 11-6 en 11-9. Dat was 4. 
 
Een mooie, zwaar bevochten eerste overwinning van deze najaarscompetitie. 
Het blijft lastig degradatie te voorkomen, maar er zijn nog 2 wedstrijden te 
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gaan, dus wie weet gaan de HE-mannen ons en zichzelf nog verrassen... Het 
balletje is rond. 
 
-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 14 november 2022. 
Tavenu 3-Hellevoets Effect 2. 
 

Hellevoets Effect 2 heeft 

maandagavond in 

Numansdorp een 2-3 

nederlaag geleden tegen 

Tavenu 3. Bert Brinkman en 

Rik Kooiman streden voor 

wat ze waard waren, maar 

meer punten zaten er niet 

in. Silvan Naaktgeboren was 

te sterk voor beide 

Hellevoeters. Silvan heeft tot 

nu toe pas 1 wedstrijd 

verloren in deze najaarscompetitie. Tegen Rob Moerkerken konden Bert en Ivo 

een zege bijschrijven. Beiden wonnen met 3-1 al kostte dat Bert meer moeite 

dan Ivo. Het dubbel (foto Eddie Visser) was weer voor de Tavenumannen.  

Met alleen de wedstrijd tegen koploper Dordrecht 11 voor de boeg, kunnen we 
stellen dat het doek voor ons team in de 5e klasse wel gevallen is. Bijna zeker 
dat het voorjaar in de 6e klasse gespeeld gaat worden. 
  
-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- 
 
Woensdag 23 november 2022. 
Dordrecht 11-Hellevoets Effect 2. 
 
Hellevoets Effect 2 is gedegradeerd uit de sterke 5e klasse D van de 
duocompetitie. Woensdagavond werd met 1-4 verloren van kampioen 
Dordrecht 11. Het enige Hellevoetse winstpunt kwam van het dubbel Bert 
Brinkman/Ivo Kooiman. Het was pas de tweede keer dat het HE 2-dubbel dit 
najaar een wedstrijd won.  
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Melchior Willenborg en Mike Schram waren 
in het enkelspel te sterk voor Bert Brinkman 
en Ivo Kooiman. Bert verloor met 1-3 van 
Melchior en 0-3 van Mike; Ivo verloor twee 
keer met 1-3.  
 
In de tien wedstrijden wist HE 2 eenmaal 
winst te boeken: met Gerard de Man in de 
gelederen in eigen huis 4-1 tegen Twenty 
One Up 8. Drie keer ging een wedstrijd met 
2-3 verloren. De overige wedstrijden gingen 
met 1-4 of 0-5 verloren. 
 
Jammer dat de sterke indeling het 
sympathieke team al na 1 competitie weer 
veroordeeld tot de 6e klasse. Anderzijds is het ook wel lekker af en toe een 
wedstrijd te winnen. 
 

 
Persoonlijke prestaties: 
Bert Brinkman    18-06  033% 
Ivo Kooiman    12-02  017% 
Adrie van den Doel   06-01  017% 
 
Gerard de Man (invaller)   04-03  075% 
 
Dubbelspel: 
Bert Brinkman/Ivo Kooiman  01-01  100% 
Bert Brinkman/Gerard de Man  02-01  050% 
Adrie van de Doel/Ivo Kooiman 01-00  000% 
Adrie van de Doel/Bert Brinkman 02-00  000% 
Ivo Kooiman/Bert Brinkman  04-00  000% 
 
Eindstand: 
Dordrecht 11               10-39         
Tavenu 3                    10-31 
De Sprint 2                 10-29 
Twenty-one Up 8            10-19 
Sorry 4                    10-19 
Hellevoets Eff 2           10-14 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019671&tid=1115595
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019671&tid=1116670
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019671&tid=1115727
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019671&tid=1116346
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019671&tid=1117126
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019671&tid=1115267

