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Redactie-praat 
 
Terwijl koning Winter een witte deken op het sedum dak legt staat 
voor ons de voorjaarscompetitie al op het punt te beginnen. Met een 
nieuwe zaal, nieuw bestuur, en, ook niet onbelangrijk, een beheerder 
die welwillend tegenover Jovo staat lijkt voor de club eindelijk weer 
de lente aan te breken. Dat die eerder genoemde beheerder de 
fanatieke training bezoekers letterlijk in de kou heeft laten staan 
wijten we aan de onvermijdelijke kinderziektes die altijd met dit soort 
nieuwigheden gepaard gaan. Over nieuw gesproken, als je dit leest, 
dan is het mij als stand-in redacteur gelukt deze nieuwe Jovo info in 
elkaar te draaien. Fernando is druk bezig met examens. Alvast 
gefeliciteerd met je nieuwe diploma Fernando. 
 
Dit clubblad bevat: Een bespiegeling van Bob op zijn eerste periode  
als voorzitter (dat ik in mijn frivole redactionele vrijheid ruim na 
middernacht 'Bleispel' heb genoemd), een waarachtig sprookje van 
Nick voor wie in de vaart der deelraden het spoor bijster is geraakt. 
Daarnaast een terugblik op het kersttoernooi geschreven door een 
man die tijdens een vakantie op de Zuidpool zijn identiteit eindelijk 
gevonden heeft en een statistische terugblik op de najaarscompetitie 
(Weinig ruimt zeg op dat A5). Uiteraard ontbreken ook de praktische 
zaken als team-indeling met uit-en-thuis rooster (verstrekt door 
nieuwe wedstrijdsecretaris Piet) en het bardienst rooster niet. 
 
Namens de redactie, 
Maarten 
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Bleispel 
 
Stukkie schrijven. Het leukste ter wereld. Dus niet. Toch doen. Adel 
verplicht. Half uurtje? Ik hoop het. Moet eigenlijk aan de 
voorwaarden van m’n nieuwe bedrijf gaan werken, veel belangrijker 
zo voelt het maar goed, het moet. Eén geluk:  m’n shuffle staat aan: 
Grizzly Bear, Sufjan Stevens, Manic Street Preachers, Nick Cave en 
Bob Dylan. Ze helpen me erdoor. Kopje warme chocolademelk erbij, 
hopsa. Voorts nog doen vandaag: Maarten bijsturen/begeleiden bij 
het dit keer in elkaar flansen van de Jovo Info (Fernando heeft het 
druk met examens). Top van Maarten, hart van goud. 
 
Druk gehad sinds ik voorzitter ben geworden van Jovo. Behoorlijk in 
vergist, sapperdeflap. Wel leuk en leerzaam. Ik groei. Afgelopen 
week overleg met het stadsdeel gehad bij Jovo, omtrent de jeugd, 
met Nick, Karel en Jan van Jovo, een sportbuurwerkmedewerker 
(mooi scrabblewoord), hoofd Sport van het stadsdeel en een 
combinatiefunctionaris (iemand die tussen gemeenten en 
sportverenigingen instaat, ter ondersteuning clubs). Was niet echt 
een superstrakke meeting zeg maar.  Belastinggeld? De winst: 1) 
komende half jaar wordt er van alles en nog wat m.b.v. de 
combifunctionaris georganiseerd om de jeugd, via scholen, aan het 
tafeltennissen te krijgen. Zooitje subsidie er tegenaan zodat het ons 
niks kost behalve tijd en moeite van de vrijwilligers (en dat is niet 
niks!) Medio 2010 evaluatie. Gaan we door en zo ja, hoe? 2) redelijk 
expliciete toezegging dat rond de aanschaf van nieuwe tafels 
waarschijnlijk wel een potje vrij te maken is vanuit de gemeente 
(waarschijnlijk op conto van jeugd, sport, anti-obesitas of integratie, 
ik weet het niet, erg fijn is het wel als het lukt, toch zo’n 4000 euri wat 
we dan niet hoeven ophoesten als armzalige club).  

Verder druk bezig met het 
coördineren van alle shit rondom de 
nieuwe zaal. Dinsdag komt Rene 
met z’n busje de tijdelijk (2 jaar!) 
gestalde spullen van het ouwe Jovo 
weer bij het nieuwe Jovo afzetten. 
Even bellen met Wim Bos i.v.m. de 
sleutel, meerijden met Rene, 
spullen d’r uit en hop weer weg. 

Afgelopen weken al erg druk geweest met de nieuwe zaal. Bellen 
met de beheerder, babbelen met de speeltuinvereniging, huurtijden 
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bepalen en doormailen aan de beheerder, to do lijsten opstellen voor 
alles wat er nog beter kan rondom de nieuwe zaal.  Let wel: de 
kantine is niet van Jovo in die zin dat wij hem als de onze kunnen 
beschouwen en volledig kunnen pimpen in de Jovo stijl. Wel tijdens 
onze huur-uren maar als wij er niet zijn kan de ruimte ook gewoon 
gebruikt worden voor meditatie, puflessen, yoga en wat al niet meer. 
Als je dus dubieuze vlekken op de grond vindt…   
 
Tsja, wat rest mij nog te zeggen? Ik vind het superleuk om te doen, 
het verdient alleen geen ene moer en gaat ten koste van dingen die 
belangrijker zouden moeten zijn en dat is jammer. Ik zou het graag 
20 uur per week tegen betaling doen, maar goed.  Er moeten dan 
gewoon meer uren in een dag. Afijn, het is wel weer goed voor m’n 
karma waarschijnlijk. Dat dan weer wel!  
Voorts word ik erg vrolijk van de vrijwilligers en hun daadkracht. Ze 
verdienen allemaal een dikke, dikke pluim. De verhuizing van het 
oude naar het nieuwe Jovo, de moeite voor de jeugdafdeling, het op 
orde brengen van de nieuwe zaal. Allemaal zaken die prima lopen, 
met een homogene vastberadenheid. Prachtig om te zien, het is om 
emotioneel van te worden.  
 
Zo, 12:28 uur, nog 2 minuten. Nokken. Maarten dit stukje proza 
mailen. Geen zin/tijd om te herlezen. Misschien doet Maarten het 
wel.  
 
Gegroet, uw dienaar, 
Drs. B. Lei 
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Een sprookje wordt werkelijkheid 
 
Er was eens een kinderboerderij, een speeltuinvereniging en een 
Montessori MAVO. Prachtig gelegen, dicht bij elkaar, in een groene 
oase in Bos en Lommer. Zij leefden lang en gelukkig, totdat het op 
een dag de deelgemeente duidelijk was geworden dat de gebouwen 
niet meer voldeden aan de eisen van de tijd. Zij moesten vervangen 
worden. De Montessori MAVO kon zelfs voor goed worden gesloopt, 
want daar bestond geen enkele behoefte meer aan. De ambtenaren 
en de politici maakten er een fijn project van en zij noemden het 
"Herinrichting van het Wachterliedplantsoen". Mooie dingen voor de 
mensen, daar houden zij zich altijd het liefst mee bezig. 
 
In die buurt woonde toen een bestuurslid van een 
tafeltennisvereniging. Hij zag dat de Montessori MAVO werd 
afgebroken en dat begreep hij wel. Maar hij begreep niet dat die 
mooie gymnastiekzaal ook zou worden afgebroken; daar was 
immers niks mis mee. Zijn vereniging was na vele, vele jaren 
plotseling door de deelgemeente op straat gezet, dus zij konden zo'n 
mooie zaal juist prima gebruiken. Die bestuurder was niet lui, en dat 
was maar goed ook, want het koste hem veel moeite om de 
deelgemeente te overtuigen. Hij heeft zelfs de gemeenteraad 
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moeten toespreken om z'n zin te krijgen. En hij had succes! De leden 
van zijn clubje waren natuurlijk erg tevreden. Iedereen hielp mee om 
van een materiaalhok een prachtige kantine te maken. En het 
docentenkamertje werd keuken. Wie kon timmeren hamerde, wie 
kon schilderen verfde, .. echte clubliefde. Alles zelf gemaakt, alles 
zelf betaald. Bij de feestelijke opening was een tevreden wethouder 
de eregast. 
Alles koek en ei zul je zeggen, .. maar al na korte tijd begonnen de 
problemen. 
 
Voor de vervanging van kinderboerderij en het verenigingsgebouw 
van de speeltuinvereniging was de architect Michel van der Prijt 
ingehuurd. Hij tekende een "multifunctionele accommodatie" waarbij 
het nieuwe verenigingsgebouw van de speeltuinvereniging tegen de 

sportzaal aan werd geplaatst, net als een nieuwe kantine voor de 
sportzaal. Het beheer is zo veel eenvoudiger en de drie ruimtes 
kunnen bij evenementen zo nodig gecombineerd worden. Geen 
slecht plan, eerlijk is eerlijk, maar in dat plan paste natuurlijk de 
zelfgebouwde clubkantine niet meer. De deelgemeente heeft nog 
heel wat vals spel moeten spelen en het clubje heeft nog flink 
tegengesparteld, maar uiteindelijk was het onontkoombaar: de club 
heeft eerst zelf zijn kantine moeten afbreken en werd daarna 
verbannen naar een tijdelijke zaal in een andere buurt. Liefst twee-
en-een-half jaar bleek de deelgemeente nodig te hebben voor de 
bouw van zijn multifunctionele accommodatie. Maar uiteindelijk, toen 
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het gebouw werd 
opgeleverd, was iedereen 
wel vol bewondering. 
Michel van der Prijt had iets 
moois gemaakt. In zijn 
eigen woorden: "net als bij 
de naastgelegen 
kinderboerderij is ook hier 
het gevouwen dak met de 
Sedum dakbegroeiing 
toegepast. Het dak verbindt 
in een continue beweging 
de verschillende gebouwen. 
Zoveel mogelijk is gebruik 
gemaakt van natuurlijke, 
onderhoudsvrije 
materialen." Kort voor kerst, terwijl de deelgemeente met een dik 
sneeuwdek was gewit, werd het eerste balletje heen en weer 
geslagen en werd het eerste biertje geopend in de nieuwe kantine. 
Een droom was werkelijkheid geworden. Alle narigheid was 
vergeten. Dit sprookje heeft, net als alle sprookjes, een happy end. 
 
Nick Breur 
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Bardienst rooster voorjaar 2010 
 
Beste Jovoers, 
 
Nu de oliebollen en de schaatsen uit het vet zijn wordt het tijd om 
ons weer met tafeltennis te gaan bezighouden. Velen zijn daar al 
mee bezig door te trainen, bekeren, of toernooien af te werken. Of, 
zonder batje,  door wat puntjes op de i te zetten m.b.t. de terugkeer 
naar onze zaal. 
 
Aangezien we weer serieus een kantine gaan gebruiken is het ook 
de bedoeling dat we weer serieus bardienst gaan draaien. De laatste 
jaren is daar een beetje de klad ingekomen. Veel leden vonden het, 
ondanks dat het een hoop inkomsten scheelt, niet de moeite om op 
te komen dagen. Doordat wij als bestuur de boeteregeling niet 
naleefden is het steeds erger geworden. (of moet ik de asocialisering 
van de maatschappij de schuld geven?)  In ieder geval vinden wij nu, 
met het betreden van de nieuwe zaal, en met de nieuwe gezichten in 
het (dagelijks) bestuur, het een mooi moment om Jovo tot de orde te 
roepen. Vanaf nu gaan we terug naar zoals het ooit was: Er is een 
barman, en als die niet kan dan regelt hij een vervanger. Als er geen 
barman is dan regelen de aanwezige Jovoers een vervanger, die 
met terugwerkende kracht door de afwezige betaald wordt voor zijn 
diensten. Uiteraard gebeurt dat laatste met tussenkomst van het 
bestuur. Is de aangewezen barman niet aanwezig, laat het mij dan 
zo spoedig mogelijk weten zodat het bestuur actie kan ondernemen. 
 
Nu alles nieuw en mooi is zal het in het begin wat zoeken zijn, maar 
met elkaar, en een beetje geduld, heb ik er alle vertrouwen in dat het 
goed komt. De oeroude bardienst regels als: half acht koffie zetten, 
twaalf uur overdragen aan het zaaldienst team en 25 euro boete 
voor het niet op komen dagen blijven uiteraard gewoon van kracht.  
Nieuw is dat de manager kantine-inkopen wil weten wat er in en uit 
gaat. Daarom is het de bedoeling dat de bonnetjes bewaard blijven. 
Ook de direct betaalde consumpties moeten daarom genoteerd 
worden! 
 
Mocht je ingedeeld zijn maar niet kunnen, ruil dan onderling met 
iemand anders en laat het mij via de e-mail 
(maarten.verdouw@yahoo.com) weten. (Ook voor het doorgeven 
van afwezige barmannen.) Geef het ook even aan op het centrale 
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rooster dat in de kantine hangt zodat men weet wie er komt. 
 
Verder wens ik iedereen een mooi en gezond 2010 toe, 
Maarten  
 
Jos van Baarsen 0299-463823 Vr 22 jan 2010 
Theo Mulder  020-6752609 Do 04 feb 2010 
W. Stroosnijder  075-6315388 Vr 05 feb 2010 
Alfons Waldram  0299-426467 Do 11 feb 2010 
Rene Riebeek  020-6797799 Vr 12 feb 2010 
J. van der Velden 020-6110394 Vr 26 feb 2010 
Jeroen Sanders  06-29492111 Vr 12 mrt 2010 
Rob Kolhoff   0299-644861 Do 18 mrt 2010 
R. Stroosnijder  075-6315388 Vr 19 mrt 2010 
Ronald Wijnands 020-6112574 Vr 26 mrt 2010 
P. Spierenburg  020-6221954 Vr 02 apr 2010 
Loek Scheffer  020-6933934 Do 08 apr 2010 
H. Svahnstrom  020-4195113 Vr 09 apr 2010 
Chris Bronkhorst 06-44846068 Do 15 apr 2010 
Luuk Krom  020-6137108 Vr 16 apr 2010 
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Een terugblik…Senioren 
 
JOVO 1   (1.02) 
  Amsterdam '78 1 10- 72 
  Tempo-Team 3 10- 56 
  Stede Broec 4 10- 55 
  JOVO 1  10- 52 
  Rapidity 4 10- 40 
  Tebunus Alkm. 1 10- 25 
 
  KOLHOFF R.   30  18  60% 
  KROM L.   30  17  56% 
  LEI B.A.    15    4  26% 
  DERMOUT-CRAMER A.M.  15    4  26% 
   
JOVO 2   (3.07) 
  JOVO 2  10- 67 
  TSTZ Haarlem 4 10- 58 
  Patrios 1 10- 50 
  HBC 7  10- 48 
  HTC 7  10- 40 
  ASSV 3  10- 37 
 
  TEESELING M. VAN  29  24  82% 
  MARS M.   14  11  78% 
  STROOSNIJDER W.  21  13  61% 
  BROM H.   23  12  52% 
   
JOVO 3   (3.13) 
  Nootwheer 3 10- 76 
  ZTTC 7  10- 70 
  JOVO 3  10- 53 
  VDO/SE 3 10- 44 
  Flits/Theresia 2 10- 33 
  HBC 9  10- 24 
   
  FOEKENS M.     9    7  77% 
  VERKES R.   18  12  66% 
  WOOTER J.   18  11  61% 
  BAARSEN J.J. VAN  30  14  46% 
  WIJNANDS R.     6    1  16% 
   
JOVO 4   (3.08) 
  DOKO (V) 1 10- 84 
  JOVO 4  10- 56 
  AMVJ 1  10- 54 
  TSO 2  10- 50 
  Bloemenkwartier 1 10- 34 
  TSTZ Haarlem 6 10- 22 
   
  BUFFING A.F.M.   26  25  96% 
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  LEEUWEN M. VAN  12    5  41% 
  NIEUWENHUIJSE E. VAN  23    7  30% 
  WALDRAM A.N.J.   23    7  30% 
   
JOVO 5   (3.09) 
  Tempo-Team 4 10- 77 
  JOVO 5  10- 70 
  Bloemenlust 1 10- 56 
  Diemen 1 10- 40 
  HBC 8  10- 36 
  Nieuw Vennep 4 10- 21 
   
  ELLIYASA M.   30  24  80% 
  HOUT M. VAN   15  12  80% 
  BOGAERT M.J.   20  11  55% 
  SOBRAL F.C.   18  10  55% 
   
JOVO 6   (4.10) 
  Castricum 2 10- 70 
  Tempo-Team 7 10- 62 
  JOVO 6  10- 57 
  ZTTC 8  10- 52 
  Victory '55 5 10- 38 
  Rapidity 8 10- 21 
   
  BREUR N.   30  25  83% 
  LEI P.    27  17  62% 
  MELLENBERGH K.  24    3  12% 
   
JOVO 7   (5.11) 
  Bloemenkwartier 3 10- 67 
  JOVO 7  10- 56 
  Spaarne 5 10- 50 
  Amstelveen 5 10- 48 
  The Victory 8 10- 41 
  Holendrecht 2 10- 38 
   
  SANDERS J.   24  16  66% 
  VERDOUW M.   21  14  66% 
  BAYAZIT S.   30  16  53% 
  SVAHNSTROEM H.  12    2  16% 
   
JOVO 8   (5.08) 
  US 12  10- 61 
  JOVO 8  10- 54 
  Meertreffers 1 10- 49 
  Tazano 96 6 10- 48 
  TSTZ Haarlem 8 10- 47 
  Heemskerk 3 10- 41 
   
  VERDOUW P.   24  16  66% 
  JONGSMA J.   12    7  58% 
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  SCHEFFER L.   24  12  50% 
  STROOSNIJDER-SLAGT R. 24  10  41% 
   
JOVO 9   (5.12) 
  Rapidity 10 10- 69 
  Nootwheer 9 10- 59 
  AMVJ 3  10- 55 
  Patrios 2 10- 44 
  JOVO 9  10- 41 
  Nieuw Vennep 5 10- 32 
   
  BAKKER SCHUT P.M.  21  16  76% 
  STAAL J.N.A.   21  12  57% 
  BRONKHORST C.  27    6  22% 
  BRUNEKREEF H.   21    3  14% 
   
JOVO 10  (5.13) 
  Tempo-Team 10 10- 70 
  TSTZ Haarlem 7 10- 65 
  ASSV 6  10- 47 
  AGT 3  10- 46 
  Sparta 2  10- 43 
  JOVO 10 10- 29 
   
  SWIETEN K. VAN   23  11  47% 
  WICHARD E.   26    7  26% 
  STEENBERGEN D.  12    3  25% 
  SPIERENBURG P.  23    4  17% 
   
JOVO 11  (6.06) 
  Tempo-Team 12 10- 71 
  Nootwheer 10 10- 68 
  Amsterdam '78 11 10- 62 
  AMVJ 4  10- 40 
  JOVO 11 10- 34 
  VDO/SE 7 10- 25 
 
  MANGNUS M.A.   17  16  94% 
  VLAMING H.   26    6  23% 
  MULDER T.   21    5  23% 
  VELDEN J. VAN DE  23    1    4% 
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Kersttoernooi 2009 
 
Op vrijdagavond 18 december 2009, was weer het jaarlijkse 
Kersttoernooi van JOVO. 
Altijd weer een gezellig toernooi, waarin het aspect winnen niet het 
belangrijkste motto is, maar gezelligheid daarentegen het hoofddoel 
is, en achteraf kan ik  jullie mededelen, dat het zoals ieder jaar een 
zeer gezellig en sportief verlopen toernooi geweest is.  
 
Allereerst even een voorwoordje door onze kersverse nieuwe 
voorzitter van JOVO, Bob Lei, die ons enige kampioensteam (JOVO 
2 dat bestaat uit Herman Brom, Martin Mars, Wouter Stroosnijder en 
Marcel van Teeseling) 
naar voren haalde, 
om hen te feliciteren 
met hun (verwachte) 
kampioenschap in de 
3e Klasse. Heren, 
nogmaals van harte 
gefeliciteerd met het 
kampioenschap. 
Daarna de 
percentagebeker die 
uitgereikt werd aan 
…...............niemand.!
!!!  
Eigenlijk was Antoon 
Buffing weer de winnaar daarvan, maar die doet niet mee met het 
percentage kampioenschap. Maar wie won dan wel?   Achteraf 
hebben we de cijfertjes naast elkaar neergelegd, en daar komt 
opeens Marc Mangnus als winnaar uit de bus. In de 6e Klasse 94% 
gewonnen, slechts 1 partij verloren. Marc, van harte gefeliciteerd en 
de beker komt nog naar je toe. 
 
Daarna het goede nieuws, dat we vanavond de allerlaatste avond in 
deze zaal zullen zijn, en dat er op 19 december verhuisd gaat 
worden naar onze verbouwde accommodatie aan de Heer 
Halewijnstraat, waar we met ingang van januari 2010 weer terecht 
kunnen. Met een eigen kantine, die zicht heeft op de zaal, 
vernieuwde kleedruimtes met nieuwe douches. Ook een eigen 
opbergruimte voor de tafels en andere materialen, dus een heel 
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goed begin van het nieuwe jaar 2010. 
 
Dan eigenlijk het kersttoernooi zelf, waarin Alfons Waldram het 
woord overneemt van Bob, en de spelregels uiteenzet. Iedereen die 
zich opgegeven had, was er, dus we konden snel van start gaan. Het 
werd een dubbeltoernooi met het 50 puntensysteem …. hoe?? het 

50 puntensysteem  …..Tja, even 
wennen in het begin, maar 
naarmate het toernooi vorderde 
werd het voor iedereen wel 
duidelijk.  
Het was een dubbeltoernooi 
waarin de sterkste speler aan de 
zwakste werd gekoppeld, daarna 
de 2e sterkste, met de voorlaatste 
zwakste enz enz. We hadden 

totaal 26 spelers, dus 13 koppels, die in 2 poules werden verdeeld. 
Een poule van 6 en een poule van 7. 
De winnaar en de nummer 2 uit beide poules gingen door naar de 
halve finale en vervolgens de finale. De rest van de koppels gingen 
voor de resterende plaatsen strijden. 
 
De poules: 
 
Poule A  
Bob Lei   met Jan van der Velden 
Martin Mars   met Pieter Spierenburg 
Wouter Stroosnijder  met Ernst Wichard 
Chris Bronkhorst met  Edwin van Nieuwenhuijse 
Alfons Waldram  met Johan Staal                               
Nick Breur   met Renske Stroosnijder                          
Jeroen Sanders  met Serkan Bayazit 
 
Poule B 
Luuk Krom   met Wim Bos 
Tjibbe Lei   met Arnold Dermout Cramer 
Jos van Baarsen  met Henk Brunekreef 
Michel Bogaert   met Paul Bakker Schut 
Peter Lei   met Loek Scheffer 
Karel Mellenbergh  met Piet Verdouw 
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Over de wedstrijden in beide poules kan ik niet veel zeggen, maar in 
poule A werden Martin Mars met Pieter Spierenburg 1e, met 4 
overwinningen, 1 gelijkspel en 1 verliespartij, dus 9 punten.  2e in 
deze poule werden Bob Lei met Jan v/d Velden met 4 overwinningen 
en 2 verliespartijen, 8 punten. Beide koppels naar de halve finale. 
De andere koppels gingen door naar de plaatsen 5 t/m 13.  
Eindstand in Poule A is; 1e Martin met Pieter,  2e Bob met Jan,  3e 
Jeroen met Serkan,  
4e Alfons met Johan, 5e Edwin met Chris,  6e Wouter met Ernst en 
als laatste eindigden Nick met Renske.   

 
In Poule B werden Michel Bogaert en Paul Bakker Schut met 
overmacht 1e; zij wonnen al hun wedstrijden, dus 10 punten. 2e in 
die poule werden Peter Lei en Loek Scheffer met  5 punten. (2 
overwinningen, 1 gelijkspel en 2 nederlagen) Ook Jos van Baarsen 
en Henk Brunekreef hadden dezelfde score, alleen hun onderlinge 
partij eindigde gelijk en zodoende moesten de punten geteld worden, 
dat in het voordeel van Peter en Loek eindigde (123 tegen 116) Dus 
Michel met Paul  en Peter met Loek naar de halve finale. De  rest 
naar de plaatsen 5 t/m 13.     
Eindstand in Poule B is; 1e Michel met Paul,  2e Peter met Loek,  3e 
Jos met Henk,   
4e Karel met Piet,  5e Luuk met Wim en als laatste eindigden Arnold 
met Tjibbe. 
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Daarna de vervolg ronden om de plaatsen 9 t/m 13. 
Aangezien Arnold en Tjibbe in Poule A als 7e eindigden, werden zij 
meteen ook laatste op dit toernooi. 
5e Poule A  Edwin met Chris wonnen van 6e Poule B  Nick met 
Renske 27-23. 
5e Poule B  Luuk met Wim wonnen van 6e Poule A  Wouter met 
Ernst met 28-22. 
Om plaats 11; Wouter met Ernst wonnen van Nick en Renske met 
28-22. 
Om plaats  9 ; Edwin met Chris wonnen van Luuk met Wim met 26-
24. 
 
De vervolgronden om de plaatsen 5 t/m 8. 
4e Poule B  Karel met Piet wonnen van 3e Poule A  Jeroen met 
Serkan met 27-25. 
4e Poule A  Alfons met Johan wonnen van 3e Poule B  Jos met Henk 
met 26-24. 
Om plaats 7; Jeroen met Serkan wonnen van  Jos met Henk 28-22. 
Om plaats 5;  Karel met Piet wonnen van Alfons met Johan met 27-
23. 
 
De halve finales; 
1e Poule A  Martin met Pieter wonnen van 2e Poule B  Peter met 
Loek met 27-23. 
1e poule B  Michel met Paul wonnen van 2e Poule A  Bob met Jan 
met 29-21. 
 
Om plaats 3 en 4 ging de strijd 
tussen Peter lei met Loek 
Scheffer  en  Bob Lei met Jan 
v/d Velden. Een broederstrijd 
waarvan niemand wil verliezen, 
maar vanavond was het een 
duidelijke uitslag;  Met 34-16 
wonnen Peter en Loek de strijd 
om de 3e plaats. 
 
De finale uiteindelijk ging tussen Michel Bogaert met Paul Bakker 
Schut tegen Martin Mars met Pieter Spierenburg. Zoals het al de 
hele avond ging, nam Paul iedere keer een flinke voorsprong bij de 
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1e tien punten, en kon Michel de voorsprong makkelijk vasthouden. 
Het dubbel ging ook prima en uiteindelijk wonnen Michel met Paul dit 
kersttoernooi met 26-19, zodat de eindstand luidt:   
 

1) Michel Bogaert   met Paul Bakker Schut 
2) Martin Mars   met Pieter Spierenburg 
3) Peter Lei   met Loek Scheffer 
4) Bob Lei   met Jan van der Velden 
5) Karel Mellenbergh  met Piet Verdouw 
6) Alfons Waldram  met Johan Staal 
7) Jeroen Sanders  met Serkan Bayazit 
8) Jos van Baarsen  met Henk Brunekreef 
9) Chris Bronkhorst met Edwin van Nieuwenhuijse 
10) Luuk Krom   met Wim Bos 
11) Wouter Stroosnijder  met Ernst Wichard 
12) Nick Breur   met Renske Stroosnijder 
13) Tjibbe Lei   met Arnold Dermout Cramer 

 
Rest mij de organisatoren van dit 
toernooi, Alfons Waldram en Edwin 
van Nieuwehuijse heel erg te 
bedanken voor het organiseren van 
dit toernooi, en natuurlijk niet te 
vergeten Karel Mellenbergh, die 
alles uit de kast haalde, om 
iedereen van heerlijke hapjes te 
voorzien, en gewoon tijdens het 

spelen van een wedstrijden iedereen een hapje serveerde aan de 
tafel. Klasse Karel.   
Ook iedereen heel erg bedankt voor zijn/haar inzet tijdens dit 
toernooi. 
Dit was tevens het einde van dit 
Kersttoernooi, en ook van deze 2,5 jaar 
spelen in deze zaal. Het viel allemaal niet 
mee, maar waarschijnlijk gaat het vanaf nu 
allemaal beter worden in de (ver)nieuwde 
accommadatie aan de Heer Halewijnstraat.    
 
 
Paul Bakker Schut (Superstar)   en  Michel Bogaert (Pinguïn).   
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Van de wedstrijdsecretaris 
 
 
 

Jovo 1 kl 1.4 Jovo 2 kl 2.5 

Luuk Krom 020-6137108 Marcel van Teeseling 020-6135844 

Bob Lei 020-7764505 Herman Brom 0299-657141 

Arnold Dermout Cramer 020-6935064 Martin Mars '06-50408991 

Rob Kolhoff  0299-644861 Wouter Stroosnijder 075-6315388 

  Rene Riebeek 020-6797799 

    

Jovo 3 kl 3.14 Jovo 4 kl 3.10 

Ton Uiterwijk 036 5324621 Antoon Buffing 075-6351923 

Michel Bogaert 036-5375073 Alfons Waldram 0299-426467 

Thijs van Hout 020-6139686 Edwin v.Nieuwenhuyse 06-23032997 

Fernando Sobral 020-5878320 Marcel van Leeuwen 06-14101605 

    

Jovo 5 kl 3.13 Jovo 6 kl 4.13 

Jos van Baarsen 0299-463823 Nick Breur 020-6231123 

John Wooter 0252-213855 Peter Lei 020-6109132 

Rob Verkes 020-6333541 Karel Mellenbergh 023-5715497 

Marianne Foekens 020-6861413   

Ronald Wijnands 020-6112574   

    

Jovo 7 kl 5.9 Jovo 8 kl 5.10 

Jeroen Sanders 06-29492111 Loek Scheffer 020-6933934 

Maarten Verdouw 010-4271168 Renske Stroosnijder 075-6315388 

Henrik Svahnstrom 020-4195113 Piet Verdouw 020-6117929 

Gina Scharff 020-6831725 Gerard Scharff 020-6197454 

Serkan Bayazit 06-43257404   

    

Jovo 9 kl 5.8 Jovo 10 kl 6.7 

Chris Bronkhorst 06-44846068 Kees van Swieten 020-4278560 

Johan Staal 020-6992202 Dolf Steenbergen 0251 822057 

Henk Brunekreef 020-6152544 Pieter Spierenburg 020-6221954 

Paul Bakker Schut 020-6811928 Ernst Wichard 020-6130413 
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Jovo 11 kl 6.3   

Theo Mulder 020-6752609   

Henk Vlaming 020-6002312   

Mark Mangnus 020-6820143   

Jan van der Velden 020-6110394   

 
Het uit-en-thuis speelschema: 
 

Team 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 

Jovo 1 vr VR vr vr VR VR vr VR VR za 

Jovo 2 vr DO DO vr vr DO di do DO DO 

Jovo 3 VR vr VR VR do di VR ma vr VR 

Jovo 4 ma VR vr VR vr VR vr VR vr VR 

Jovo 5 di DO DO vr vr DO ma vr DO DO 

Jovo 6 VR ma VR di VR do VR ma VR vr 

Jovo 7 do VR di VR di VR di VR di VR 

Jovo 8 VR di VR vr VR di VR vr VR di 

Jovo 9 VR vr VR VR vr vr VR vr do VR 

Jovo 10 vr DO DO di vr DO vr ma DO DO 

Jovo 11 vr VR di di VR VR vr VR VR di 

 
Over het doorgeven van de uitslagen nog even het volgende: 
De uitslagen moeten voor zondagmiddag 12 uur door mij ingevoerd 
worden in het NTTB programma. 
Om dit te kunnen doen moeten de uitslagen z.s.m. naar mij worden 
gestuurd. 
Om dit zo efficiënt mogelijk te doen hebben we op het web een 
uitslagenformulier gemaakt. Hier de link naar het uitslagenformulier: 
http://www.ttc-jovo.nl/uitslagen.html (soms geeft de eerste een 
foutmelding, gewoon nog een keer proberen) 
 
Het invullen van de uitslagen is de verantwoordelijkheid van het 
zaaldienst-team. De originelen moeten daarna nog steeds via de 
enveloppen in de kast naar het NTTB kantoor gestuurd worden. 
  
Met vriendelijke groeten,  
Piet Verdouw 
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Azijn 
 
Of het door al dat gepraat over de lente komt, of gewoon doordat het 
harde water in mijn regio de waterkoker dreigt te verwoesten. In 
ieder geval had ik gisteren ineens dringend behoefte aan azijn. Met 
de gedachtes die door mij heen gingen voordat ik de zinloosheid van 
mijn zoektocht inzag wil ik graag deze Jovo info afsluiten.  
“Laatst heb ik het gebruikt, dus we moeten het in huis hebben. Als 
we het hebben dan moet het ergens zijn. Anders heette het wel …” 
 
Maarten 
 
 

 
 
De hosting en domeinnaamregistraties rondom de Jovo-website 
worden mogelijk gemaakt door de sponsoring van Parc Productions. 
Dé Managed Hosting provider uit Amsterdam die staat voor kwaliteit, 
flexibiliteit, persoonlijk contact en snelheid. Van klein MKB tot 
multinational. Interesse? Kijk op www.parcproductions.com of bel 
met 020-4892455. 

http://www.parcproductions.com/
skype:020489245

