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Najaars duocompetitie 6e klasse A. 
Team 3: Gerard de Man en Rik Kooiman 
 
Dinsdag 13 september 2022. 

Dinsdag 13 september 2022. 
Sorry 8-Hellevoets Effect 3. 
Na de degradatie uit de sterke poule in 
de 5e klasse van de voorjaars duo-
competitie, rest Gerard de Man en Rik 
Kooiman dit najaar niets anders dan een 
competitie te spelen in de zesde klasse. 

Zo sportief als ze zijn, en na een lange zomervakantie, togen Gerard en Rik 
dinsdagavond optimistisch naar Oud Beijerland voor de confrontatie met Sorry 
8.  
 
Eenmaal gearriveerd, troffen zij daar Arnand Groenewegen en Joop Bakhuizen 
als tegenstanders. Arnand had weinig in te brengen tegen de Hellevoetse 
mannen. Joop bood meer tegenstand. Desalniettemin wonnen Gerard en Rik 
hun beide enkelwedstrijden zonder al te veel problemen. Omdat Arnand en 
Joop ook in het dubbelspel tekort kwamen, stond binnen afzienbare tijd de 0-5 
op het wedstrijdformulier. Gerard en Rik bevestigden hiermee hun 
favorietenrol voor het kampioenschap. Op naar de volgende wedstrijd! 
 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 3-Serve ’71 6. 
Hellevoets Effect 3 heeft in de 6e klasse A van de duocompetitie ook de tweede 
wedstrijd gewonnen. Na de 5-0 uitzege op Sorry 8 (Oud-Beijerland), volgde 
maandagavond in de eigen De Eendr8 een 4-1 zege op Serve '71 6 uit Hendrik-
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Ido-Ambacht. Gerard de Man en Rik Kooiman wonnen hun beide 
enkelwedstrijden, maar makkelijk ging dit allerminst. Het dubbelspel werd een 
nederlaag. 
 
Gerard opende tegen Daniel de Graaff en had vijf games nodig om de wedstrijd 
binnen te slepen. Hij moest daarbij een 1-2 gameachterstand wegwerken. In de 
beslissende game won Gerard met 11-6. Rik won daarna met 11-9, 12-10 en 
11-8 van Erwin van der Net waardoor HE 3 een 2-0 voorsprong nam. 
Gerard en Rik gaven in het dubbelspel een 2-1 gamevoorsprong nog weg door 
de laatste 2 games met 8-11 te verliezen. Daardoor verkleinde Serve ’71 6 de 
achterstand tot 2-1. 
De toon was gezet. Het beloofde een lange, spannende avond te worden. En de 
spelers maakten het helemaal waar, want ook de laatste twee wedstrijden 
gingen over de volle 5 games. Daarin versloeg Gerard Erwin met 11-4 in de 
beslissende game en verschalkte Rik Daniel met het kleinst mogelijke verschil: 
15-13.  
 
Een grote, geflatteerde overwinning. Gerard de Man: "Oef. Zware kost!" 
 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 7 oktober 2022. 
Bernisse’80 3-Hellevoets Effect 3. 

  

Hellevoets Effect 3 heeft vrijdagavond in Abbenbroek de wedstrijd tegen 
Bernisse'80 3 met 4-1 gewonnen. Het is na de degradatie uit de 5e klasse de 
derde grote overwinning van Gerard de Man en Rik Kooiman in de 6e klasse A 
van de duocompetitie. Het team gaat stevig aan de leiding en zal vermoedelijk 
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na 1 competitie weer terug keren in de klasse waarin beide Hellevoeters 
eigenlijk thuis horen. 
 
De twee teams van de bevriende verenigingen maakten er een leuke, sportieve 
wedstrijd van. Thuisspeler Henk Moree kwam tekort tegen Gerard (0-3) en Rik 
(1-3). Pieter van Voorden was gelijkwaardig aan zijn tegenstanders. Pieter won 
de openingswedstrijd van Gerard (11-13, 11-9, 12-14, 11-7 en 11-8) en verloor 
van Rik (5-11, 6-11, 11-7, 11-0, 5-11). Het dubbelspel was duidelijk in het 
voordeel van Gerard en Rik. Zij versloegen Pieter en Henk met 11-5, 11-8 en 11-
3.  
 
Gerard de Man keek in de HE competitie WhatsApp-groep terug op de 
wedstrijd. Hij gebruikte daarbij de historische woorden: "Pittige wedstrijd met 
een mooi resultaat." De foto’s zijn aan geleverd door Bert Brinkman. 
 
De stand na de 4e competitieweek: 
 

1. Hellevoets Effect 3  3 - 13         
2. Dordrecht 13                3 - 09 
3. Bernisse '80 3              3 - 07 
4. Serve 71 6                  4 - 06 
5. Sorry 8                     3 – 05 

 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 3-Dordrecht 13. 
 
De wedstrijd is uitgesteld naar maandag 24 oktober 2022. 
 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 3-Sorry 8. 
 
Hellevoets Effect 3 heeft maandagavond de wedstrijd tegen Sorry 8 
probleemloos gewonnen: 5-0. Gerard de Man en Rik Kooiman wonnen de 
wedstrijd in de 6e klasse A eenvoudig van Loek Weitmann en Joop Bakhuizen. 
Gerard won zijn beide enkelwedstrijden met 3-0, Rik moest telkens een game 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1115268
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1115598
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1116574
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1116360
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1117130
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aan zijn tegenstander laten (2x 3-1). Het dubbel ging ook in straight games naar 
HE 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-o 
 
Maandag 24 oktober 2022. 
Hellevoets Effect 3-Dordrecht 13. 
 

Hellevoets Effect 3 laat er in de 6e klasse A van de 
duocompetitie geen twijfel over bestaan wie de 
sterkste is. Gisterenavond wist het de 
inhaalwedstrijd tegen naaste concurrent Dordrecht 
13 overtuigend met 4-1 te winnen. Met nog drie 
wedstrijden te gaan is het verschil op de ranglijst nu 
opgelopen tot 9 punten (winstpartijen) al heeft 
Bernisse'80 3 nog een wedstrijd te goed en kan het 
verschil bij 5-0 winst op 8 brengen. 
 

Dordrecht 13 had kopvrouw Diana Henneken 
thuisgelaten. Niemand twijfelt er aan dat Gerard de 
Man en Rik Kooiman de belangrijke wedstrijd met 
Diana als tegenstander ook wel winnend afgesloten 
zouden hebben. Opvallend was wel dat Rik Kooiman 
zijn eerste wedstrijd van deze najaarscompetitie 
verloor. Rik leed in zijn openingswedstrijd een 
nederlaag tegen Peter Merks: 11-8, 8-11, 15-17, 11-
6, 5-11. Gerard de Man bleef zonder nederlaag al 
was het in de wedstrijd tegen dezelfde Peter Merks 
wel nipt: 12-10, 10-12, 12-10, 11-8. 
Dordrechtenaar Davey van der Hoek kwam er zowel 
tegen Rik als Gerard niet aan te pas. Omdat ook het 
dubbel een nette zege opleverde (11-8, 11-7, 11-3) 

was de eindstand bepaald. 
 
Gerard de Man keek terug op de wedstrijd: "Beide teams maakte behoorlijk 
wat inschattingsfouten. Rik en ik maakten vanavond de meeste servicefouten 
van dit seizoen. Het dubbel liep gelukkig wel soepel. Pluspunt was wel dat Rik 
nu eindelijk weer een linker en rechter contactlens inhad." 
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Stand: 
Hellevoets Effect 3 5-22 
Dordrecht 13                5-13 
Bernisse '80 3              4-09 
Sorry 8                      5-08 
Serve 71 6                  5-08 
 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 2 november 2022 
Serve’71 6-Hellevoets Effect. 
 
Hellevoets Effect heeft woensdagavond in Hendrik-Ido-Ambacht een moeizame 
overwinning behaald op hekkensluiter Serve'71 6 (6e klasse A duocompetitie). 
Gerard de Man en Rik Kooiman (foto) wonnen weliswaar met 4-1 maar de 
gamestanden lieten zien dat Erwin van der Net en Tessa Benschop hun huid zo 
duur mogelijk verkochten en beseften dat in de strijd tegen degradatie elk punt 
belangrijk zou worden. Het bleef er maar bij 1. In de allerlaatste wedstrijd van 
de avond won Tessa met 11-6, 13-11, 4-11, 12-14, 11-6 van Gerard.  
 
Volgende week vrijdag volgt in Dordrecht de ontknoping voor het 
kampioenschap tussen Dordrecht 13 en Hellevoets Effect 3. Rik en Gerard 
kunnen na de grote 4-1 zege van woensdag met een gerust hart afreizen naar 
Dordrecht.  
 
Na afloop van de woensdagavondwedstrijd sprak Gerard van "een pittige 
wedstrijd die we toch ruim wonnen." De details: 
1: Erwin van der Net-Gerard de Man: 9-11, 11-3, 11-5, 10-12, 5-11 (2-3) 
2: Tessa Benschop-Rik Kooiman: 8-11, 8-11, 7-11 (0-3) 
3: Van der Net/Benschop-De Man/Kooiman: 7-11, 8-11, 9-11 (0-3) 
4: Erwin van der Net-Rik Kooiman: 12-10, 9-11, 9-11, 11-13 (1-3) 
5: Tessa Benschop-Gerard de Man: 11-6, 13-11, 4-11, 12-14, 11-6 (3-2) 
 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 11 november 2022. 
Dordrecht 13-Hellevoets Effect 3. 
 
Hellevoets Effect 3 heeft vrijdagavond 11 november het kampioenschap 
binnengehaald van de 6e klasse A in de duocompetitie. Gerard de Man en Rik 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1115268
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1115598
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1116574
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1117130
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1116360
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Kooiman bleken, na de ongelukkige degradatie uit de 5e klasse (dit voorjaar), 
deze competitie veel te sterk voor de tegenstanders. Niet elke zege werd met 
twee vingers in de neus behaald, maar vrijdagavond wonnen onze mannen met 
3-2 van naaste concurrent Dordrecht 13. 
 
Het werd nog een pittig potje tafeltennis in Dordrecht, want Diana Henneken 
wilde haar status van sterkste speler in deze poule behouden. Ze had net als 
Rik pas 1 wedstrijd verloren. Gemotiveerd trok ze ten strijde en bleek na afloop 
de grote winnaar. Zowel Gerard (8-11, 7-11, 12-14) als Rik (13-15, 9-11, 6-11) 
moesten Diana na afloop feliciteren.  
 
Ook Davey van der Hoek beet van zich af. Rik ging pas na vijf games met de 
zege aan de haal (11-5, 11-3, 13-15, 2-11, 8-11), terwijl Gerard ook 
geconcentreerd moest blijven spelen (7-11, 9-11, 7-11). Het dubbelspel 
tenslotte ging met 12-10 in de vijfde game naar de Hellevoeters (6-11, 11-4, 7-
11, 11-9, 12-10) wat het totaal op 3 overwinningen bracht. 
 
Met nog alleen de wedstrijd tegen Bernisse'80 3 voor de boeg is alles beslist in 
de 6e klasse C. De achterstand van Dordrecht 13 is onoverbrugbaar. Gerard en 
Rik van harte gefeliciteerd. Een terecht kampioenschap! Jullie horen in de 5e 
klasse thuis. We wensen jullie in het voorjaar een leuke poule toe! 
 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 21 november 2022. 
Hellevoets Effect 3-Bernisse’80 3. 
 
Hellevoets Effect 3 heeft de najaarscompetitie afgesloten met een klinkende 
overwinning op buurman Bernisse'80 3. Cor Bal kwam tegen Gerard de Man en 
Rik Kooiman duidelijk tekort, maar Pieter van Voorden bood meer tegenstand. 
Een overwinning zat er voor Pieter niet in. Dat gebeurde wel in het dubbelspel. 
Gerard en Rik kenden een offday en lieten de wedstrijd met 0-3 uit hun handen 
glippen. 
 
Een duidelijke 4-1 overwinning en een welverdiend kampioenschap in de 6e 
klasse C van de duocompetitie. Met ruime voorsprong op de overige 4 teams. 
Al na 1 competitie keren Gerard en Rik terug naar de 5e klasse. Een klasse 
waarin ze thuis horen. Nu duimen dat er een redelijke indeling uitrolt in het 
voorjaar. 
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Persoonlijke resultaten: 
Rik Kooiman  16-14  88% 
Gerard de Man  16-13  81% 
 
Dubbelspel: 
Gerard-Rik   08-06  75% 
 
Eindstand: 
Hellevoets Effect 3 08-33 
Dordrecht 13  08-24 
Bernisse '80 3  08-15 
Sorry 8                      08-14 
Serve ‘71 6                  08-14 
 
 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1115268
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1115598
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1116574
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1117130
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019681&tid=1116360

