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Najaars duocompetitie 2022. 6e klasse C. 
Team 4: Joost Voogt, Hans de Brandt, Bert van de Kamer en Thijs 
van Dijk. 

 

 
Maandag 12 september 2022. 
Hellevoets Effect 4-Trefpunt 4.  
 
Hellevoets Effect 4 heeft 
maandagavond de 
openingswedstrijd in de 6e klasse 
C van de duocompetitie met 3-2 
gewonnen van Trefpunt 4 uit 
Krimpen aan den IJssel. Routinier 
Joost Voogt won zijn beide 

enkelwedstrijden en samen met Hans de Brandt het dubbelspel. Debutant Thijs 
van Dijk speelde niet onverdienstelijk, maar moest beide tegenstanders 
(Leonard Vreeken en Henk Terlouw) feliciteren. 
 

Op de teamfoto (met dank aan Bert Brinkman) Joost Voogt, Thijs van Dijk en 
Hans de Brandt (vlnr). Op de andere foto Bert vd Kamer. 
 
-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 september 2022. 
Twenty One Up 11-Hellevoets Effect 4. 
 
Hellevoets Effect 4 heeft in de 6e klasse C van de duocompetitie een 3-2 
uitnederlaag geleden bij Twenty One Up 11. Hans de Brandt en Joost Voogt 
verloren beiden van Bogdan Halipa, maar wonnen van Tanmya Chandra. In het 
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dubbelspel boden Hans de Brandt en Bert van de Kamer goed tegenstand, 
maar in de 5e game kwamen onze mannen duidelijk tekort.  
Na de 3-2 winst op Trefpunt 4 (vorige week) nu dus in de sterkste opstelling 
een 2-3 nederlaag. Gelukkig is volgende week al weer een wedstrijd met 
nieuwe kansen. Van tegenstander Dordrecht 16 moet te winnen zijn indien óf 
Hans óf Joost achter de wedstrijdtafel komen. Succes mannen! 
 
-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 4-Dordrecht 16. 
 
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond met 3-2 gewonnen van Dordrecht 16 
(6e klasse 6). De Hellevoetse overwinningen kwamen van Hans de Brandt (2x) 
en het dubbel Hans de Brandt/Joost Voogt. De dit najaar debuterende Thijs van 
Dijk kwam niet tot winst al was hij er tegen Laurens Schoenmakers heel dicht 
bij: 9-11, 11-9, 4-11, 9-11. Hoedemans-Van der Poel was nog te sterk: 9-11, 5-
11, 4-11. 
 
-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 4-Dordrecht 15. 
 
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond een mooie 3-2 thuisoverwinning 
geboekt op Dordrecht 15 (6e klasse C). De Hellevoetse punten kwamen van het 
bat van Joost Voogt (2x) en het dubbel Joost Voogt/Bert van de Kamer (1x). De 
jonge, enthousiaste Thijs van Dijk verloor beide enkelwedstrijden al was hij in 
zijn wedstrijd tegen Wim van Vendeloo dicht bij winst: 11-7, 9-11, 7-11, 11-9, 8-
11 (2-3). 
 
De stand na de 4e competitieweek: 
1. Trefpunt 4   4 - 13  
2. Dordrecht 15   4 - 12 
3. Hellevoets Eff 4   4 - 11 
4. Twenty-one Up 11  3 - 10   
5. Atlantic 2   3 - 05    
6. Dordrecht 16   4 - 04   
 
-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- 
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Maandag 10 oktober 2022. 
Atlantic 2-Hellevoets Effect 4. 
 
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond in Rotterdam IJsselmonde een 
nederlaag geleden tegen Atlantic 2 (6e klasse C). In Rotterdam kwamen Joost 
Voogt en Hans de Brandt in actie voor het enkelspel. Bert van de Kamer sloot 
zich bij Hans de Brandt aan voor het dubbelspel. 
 
Theo Stahl en Hans de Brandt openden de avond met een mooie, lange 
wedstrijd. Over vijf games moest Hans uiteindelijk met 8-11 zijn meerdere 
erkennen in Theo: 11-6, 6-11, 4-11, 11-1, 8-11. Omdat Rinus de Rijke 
vervolgens Joost met 11-8, 5-11, 11-8 en 11-3 versloeg, stond HE 4 na de eerste 
enkelspelen met 0-2 achter.  
 
Kon het goed ingespeelde dubbel Bert van de Kamer/Hans de Brandt het tij 
keren??? Nee. Na aanvankelijk de eerste twee games goed mee te komen (9-
11, 11-4), bleken Theo en Rinus in de volgende games toch te sterk: 7-11, 5-11. 
De verrassende nederlaag was een feit. 
 
In zijn tweede enkelspel probeerde Joost toch nog een overwinning mee te 
pakken. De wedstrijd tegen Theo ging gelijk op, maar uiteindelijk moest Joost 
zijn tegenstander toch feliciteren: 10-12, 11-5, 8-11, 7-11.  
"Dan waag ik maar een poging", moet Hans gedacht hebben. In zijn wedstrijd 
tegen Rinus was Hans duidelijk de bovenliggende partij: 11-6, 11-8, 11-7.  
De eer was gered. Hellevoets Effect leed een 1-4 nederlaag bij Atlantic 2. De 
eerste wedstrijd die niet in 3-2 of 2-3 eindigde.  
 
Trefpunt 4 loopt door haar 4-1 overwinning op Dordrecht 16 vijf punten uit in 
de stand en is nu de kampioenskandidaat nummer 1. Maandag 17 oktober 
volgt de uitwedstrijd tegen Trefpunt 4 waar thuis met 3-2 van werd gewonnen. 
 
-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. 
Trefpunt 4-Hellevoets Effect 4. 
 
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond in de 6e klasse C van de 
duocompetitie een 1-4 nederlaag geleden bij koploper Trefpunt 4. 
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Joost Voogt opende voor HE de avond met een wedstrijd tegen Leonard 
Vreeken. De eerste game wist Joost nog binnen te slepen, maar daarna was het 
toch Leonard die verdiend de overwinning binnen haalde: 11-9, 4-11, 11-13, 5-
11. 
 
Het is leuk én dapper dat Thijs van Dijk dit najaar deelneemt aan de competitie. 
Hij komt echter nog te kort in de 6e klasse. Thijs strijdt voor wat hij waard is, 
geeft niet op, maar kon geen potten breken tegen Elbert van Mourik. Het werd 
2-11, 9-11 en 3-11. 
 
In het dubbelspel kwamen Joost en Thijs geen enkel moment in de wedstrijd. 
Een regelmatige 0-3 tot gevolg. 
 
In zijn tweede enkelwedstrijd lukt het Thijs en Leonard om er een leuke 
wedstrijd van te maken. Leonard bood Thijs alle kansen; Thijs pakte deze. Het 
werd uiteindelijk 11-7, 8-11, 11-5, 11-6 in het voordeel van Leonard. 
 
Inmiddels was het stramme lijf van Joost warm gespeeld. Dat leidde er toe dat 
hij Elbert goed partij kon bieden. Na een mooie wedstrijd trok Joost de 
wedstrijd ook naar zich toe. Hij redde met 11-8, 7-11, 13-11 en 11-8 de eer voor 
Hellevoets Effect.  
 
Een 1-4 nederlaag betekent dat het kampioenschap uit zicht is. Joost: "Een 
zware wedstrijd waarin ik in de laatste wedstrijd de eer kon redden. Thijs 
speelde zijn eerste uitwedstrijd. Hij speelde goed, maar moest de punten aan 
de tegenstander laten."  
 
In het voorjaar nog een keer de 6e klasse. De klasse waarin de mannen graag 
uitkomen. Geen probleem dus. 
 
Stand: 
Trefpunt 4                  6 - 21         
Twenty-one Up 11          5 - 18 
Dordrecht 15                6 - 16 
Hellevoets Effect 4 6 - 13 
Atlantic 2                  5 - 10 
Dordrecht 16                6 -  7 
 
-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- 
 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115941
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1116348
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115601
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115269
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115181
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115600
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Maandag 31 oktober 2022. 
Hellevoets Effect 4-Twenty One Up 11. 
 
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond door een grote nederlaag tegen 
Twenty One Up 11 een val gemaakt op de ranglijst van de 6e klassse C. Tegen 
de nieuwe koploper leden Thijs van Dijk, Hans de Brandt en Bert van de Kamer 
een 1-4 nederlaag in de eigen De Eendr8 in Hellevoetsluis. De enige Hellevoetse 
overwinning kwam op naam van Hans de Brandt. Hans won met 3-1 (13-11, 11-
13, 13-11, 11-8) van Tanmya Chandra. Eerder op de avond had Hans nog 
verloren van Bogdan Halipa (11-9, 8-11, 6-11, 11-7, 9-11).  
 

Thijs van Dijk lukte het nog niet zijn 
eerste overwinning te pakken. Hij was 
zowel tegen Tanmya (12-14, 2-11, 6-
11) als Bogdan (6-11, 3-11, 9-11) geen 
enkel moment in kansrijke positie en 
bleef op de hatelijke nul staan.  
 
Voor het dubbelspel kwam Bert van de 
Kamer met Hans de Brandt in het 
centercourt. Beide mannen boden 
goed tegenstand, maar moesten de 

tegenstanders alsnog feliciteren: 12-10, 6-11, 5-11, 11-13. 
 
-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 4-Atlantic 2. 
 
Hellevoets Effect 4 heeft maandagavond in eigen De Eendr8 Atlantic 2 met 4-1 
verslagen.  
 
Joost Voogt begon met een eenvoudige zege op René Huizer: 11-4, 11-2, 11-7. 
Omdat Hans de Brandt daarna een marathonpartij van Theo Stahl won (11-5, 
14-12, 5-11, 6-11, 12-10), nam HE 4 een 2-0 voorsprong. 
 
Thijs van Dijk deed in de derde wedstrijd van deze 6e klasse C-ontmoeting aan 
de zijde van Joost Voogt dubbelervaring op. Samen trokken zij ten strijde tegen 
René Huizer en Theo Stahl. Het werd vijfgamer die nipt in Hellevoets voordeel 
uitviel: 11-4, 9-11, 8-11, 11-9, 11-9. De wedstrijdzege was binnen! 
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In zijn tweede enkelspel van de avond lukt het de moegestreden Joost Voogt 
niet Theo Stahl te verslaan. Joosts accu begon langzaam leeg te raken. De 
eerste twee games gingen nog, maar in de derde game was hij kansloos: 9-11, 
8-11, 4-11.  
Hans de Brandt bracht de eindstand op het scoreformulier door in de slotpartij 
ook zijn 2e enkelwedstrijd te winnen. Met 12-14, 11-2, 11-7, 11-7 werd René 
Huizer aan de zegekar gebonden (we gooien er nog maar een gebruikelijke 
cliché tegenaan).  
 
Trefpunt zal vermoedelijk in deze 6e klasse C van de duocompetitie het 
kampioenschap binnen hengelen. Hellevoets Effect heeft zich veilig gespeeld en 
doet niet meer mee voor het kampioenschap. 
 
-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 18 november 2022. 
Dordrecht 16-Hellevoets Effect 4. 
 
Hellevoets Effect 4 reisde 
vrijdagavond 18 november in 
haar sterkste opstelling naar 
hekkensluiter Dordrecht 16 (6e 
klasse C duocompetitie). Hans 
de Brandt en Joost Voogt 
kenden geen enkele moeite 
met de veel zwakkere Ans 
Hoedemans-van der Poel en 
Laurens Schoenmakers. Alleen 
Joost gunde zijn vrouwelijke 
tegenstander 1 game (11-8). De 
overige games in de vijf wedstrijden gingen overduidelijk naar de Hellevoeters.  
 
Volgende week vrijdag 25 november reist Hellevoets Effect opnieuw naar 
Dordrecht voor de wedstrijd tegen Dordrecht 15. Het wordt de wedstrijd om de 
definitieve derde en vierde plaats in de eindstand van deze 6e klasse C. 
Daarmee komt de najaarscompetitie al weer tot een einde.  
 
Foto: Joost in actie tegen Laurens Schoenmakers.  
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-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 25 november 2022.  
Dordrecht 15-Hellevoets Effect 4.  
 
Ook Hellevoets Effect 4 heeft als laatste in de rij vrijdagavond de 
najaarscompetitie afgesloten met een uitwedstrijd bij Dordrecht 15 (6e klasse 
C). Joost Voogt en Bert van de Kamer trokken met voorsprong naar Dordrecht 
voor de strijd om de 3e en 4e plaats. Uiteindelijk legden zij het door een 1-4 
nederlaag toch nog tegen de Dordtenaren af. Dordrecht 15 eindigt deze 
najaarscompetitie op p[lek 3 van de ranglijst; Hellevoets Effect 4 op plek 4. 
Beiden met 24 zeges in 10 wedstrijden. Maar het onderling resultaat is in 
Hellevoets nadeel (3-2 en 1-4 = 4-6). 
 
Hellevoets Effect opende de avond goed met een 3-1 zege van Joost Voogt op 
Wim van Vendeloo. Bert van de Kamer kon vervolgens de goede lijn niet 
doorzetten en verloor met 0-3 van Ad Anderson. Dat mocht de pret niet 
drukken. Het was al weer leuk dat Bert weer eens in het enkelspel in actie 
kwam. 

Het dubbel was een gelijk 
opgaande wedstrijd die met 1-3 in 
het nadeel van HE 4 uitviel. Omdat 
Bert daarna ook zijn tweede 
enkelspel niet kon winnen (0-3 
verlies tegen Wim) was alle hoop 
op Joost gevestigd om de eindstand 
een goed aanzien te geven en de 
derde plek te garanderen. Maar het 
mocht niet zo zijn. Ook Joost moest 
zijn meerdere erkennen in de 
wedstrijd tegen Ad. Het werd 1-3 
en daarmee kwam de eindstand 
van 1-4 op het wedstrijdformulier. 
 
Een stabiel seizoen voor team 4. 
Met een leuk debuut van jongeling 
Thijs van Dijk. Helaas slaagde Thijs 
er nog niet in een wedstrijd te 
winnen. 
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Persoonlijke resultaten: 
Hans de Brandt  12-09  075% 
Joost Voogt   16-10  063% 
Bert van de Kamer  02-00  000%  
Thijs van Dijk  10-00  000% 
 
Dubbelspel: 
Joost/Hans   03-03  100% 
Joost/Bert   02-01  050% 
Joost/Thijs   02-01  050% 
Hans/Bert   03-00  000% 
 
Eindstand: 
Trefpunt 4  10-38         
Twenty-one Up 11 10-36 
Dordrecht 15  10-24 
Hellevoets Effect 4         10-24 
Atlantic 2  10-18 
Dordrecht 16  10-10 

https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115941
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1116348
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115601
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115269
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115181
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=3&cnid=10143&cid=11205&pid=1019683&tid=1115600

