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Redactie-praat 

De zomervakantie zit erop, de tafels staan te glimmen, en voor u ligt, 
of waarschijnlijker; licht op, want de digitale versie overstijgt 
inmiddels die van papier in populariteit, de nieuwste uitgave van 
Jovo's verenigingsblad, de Jovo Info, wat er allemaal op wijst dat de 
batjes uit het vet kunnen. De vorige zin is alvast een opwarmertje 
voor wat u verderop te wachten staat. Een hoeveelheid kommas 
waarop Louis Couperus trots zou zijn. Onze voorzitter, met zijn 
speedy levensstijl, buit dit taalkundige instrument volledig uit om zo 
snel en efficiënt mogelijk zoveel mogelijk informatie op u af te vuren. 
Op zijn eigen Bobiaanse wijze. Veelal goed nieuws gelukkig. Ook uw 
redacteur zelf gebruikt graag een kommatje, maar dan als liefhebber.  
 
Verder vindt u in dit blad de gebruikelijke informatie over de 
aanstaande competitie, een emotioneel stukje over minder leuke 
zaken en een verslag van de nieuwe clubkampioen Rob Kolhoff.  
Nick weerlegt de stringtheorie, Theo en Marc zoeken iemand voor 
een trio, en Michel heeft een nieuwe locatie gevonden waar hij 
tussen zijn vakanties door verblijft. Iets in die geest in ieder geval.  
 
Wat u mist is, naast de contactadvertenties en een terugblik op het 
WK, een verslag over de jeugdactiviteiten. Het jeugdteam beroept 
zich op een spreuk over daden en woorden die in uw regio een stuk 
minder populair is dan in de mijne, en die ik daarom niet zal 
schrijven. Maar mocht u een gezicht niet kunnen plaatsen, dat is de 
jeugd (of de ouderdom). Ik wens u veel lees plezier. 
 
Namens de redactie, 
Maarten 
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Bleispel 

“Blijspel is een theaterstuk, film of televisieprogramma of boek met 
het doel het publiek te amuseren en de kijkers aan het lachen te 
maken”, aldus de eerste de beste hit in Google. Nou lekker dan, daar 
gaan we maar… (bedankt Maarten).  
 
Komt een vrouw bij de dokter, zegt de dokter: "Trek uw kleren alvast 
maar uit." "Waar moet ik die neerleggen?" "Op die stoel," zegt de 
dokter, terwijl hij naar een stoel in de hoek wijst, "daar liggen de 
mijne ook."  
 
Mission accomplished.  
 
Nu dan nog wat zakelijke mededelingen m.b.t. de entiteit Jovo: het 
gaat goed met Jovo! Waarom? 
We hebben achterlijke mooie tafeltennisspullen gekregen deze 
zomer! Zes vette nieuwe tafels (even afnemen voor gebruik) en 
allerlei attributen zoals nieuwe teltafels, - telbordjes, - netposten, - 
heuse driesterren balletjes en, ik denk voor het eerst in de 60-jarige 
geschiedenis van Jovo, een ballenmachine! Karel, Jan en Nick 
hebben zich het schompes gewerkt om de tafels in elkaar te zetten 
want ze kwamen als Trojaanse bouwpakketten. Zo’n drie middagen 

zijn ze ermee in gevecht 
geweest! 
 
De ruimte in de kantine 
aan de zaal wordt meer 
‘van Jovo’: er komt een 
drietal ingelijste posters 
te hangen met 
tafeltennisactie, Karel 
en Jan (what would we 
do without them?) zijn 
bezig een mobiele 
instant bar te maken, er 
komt een strak 

gemonteerd prikbord, de prijzenkast is vervangen door twee strakke 
nieuwe, de Huiskamer (die andere organisatie die in ‘onze’ 
kantineruimte zit) gaat roodgroene doekies naaien voor over de 
tafels, onze helft van de kantine wordt met rust gelaten door de 
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Huiskamer (qua tekeningen aan de muur e.d.), de 
maandagavondtrainingsgroep (start 31/8) wordt verplaatst naar de 
dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur waarna vrijspelen, er komen 
nieuwe stoelen meen ik, er komen lekkere happies zoals 
gehaktballetjes, de tl-balken boven onze kantineruimte worden 
waarschijnlijk vervangen, er zijn twee nieuwe, beide door Jovo te 
gebruiken, koelkasten, op het linkerkeukenkastje komt een slotje 
voor Jovo en, tot slotje, wordt de Huiskamerkant van de ruimte 
gerestyled met een mooi zitje.  
We denken verder aan een Wiedergutmachungs-toernooi met oud-
Jovo spelers (zo rond de Kerst), de verhuur van tafels en het flyeren 
in de buurt en bij de speeltuinvereniging om zo nieuwe leden uit de 
buurt te verwelkomen.  
 
Tot slot is het bestuur ook weer op volle oorlogssterkte met de 
vervanging van Michel Bogaert als secretaris door Renske S. en de 
vervanging van Marcel als penningmeester door Wouter S! 
Kortom, na twee mindere jaren in een noodonderkomen zit er weer 
muziek in Jovo en ik heb er als nooit tevoren zin in.  
De ballen!  
 
Uw waarde voorzitter, 
Drs. B. Lei 
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Bardienst rooster najaar 2010 

Beste Jovoer, 
Door de indeling van de speel avonden was het lastiger dan normaal 
om met alle mij bekende voorkeuren rekening te houden maar ik heb 
mijn best gedaan. Mocht je zijn ingedeeld en toch niet kunnen 
schroom je dan niet om met iemand anders te ruilen of eventueel je 
dienst aan iemand anders te verkopen. Geef dit wel even aan op de 
lijst in de kantine zodat men weet wie men kan verwachten. 
 
De barman wordt geacht: 
van half acht tot middernacht aanwezig te zijn, de bar op te zetten 
(met hulp van welwillende medeJovoers natuurlijk), koffie te zetten, 
drankjes en versnaperingen te noteren (ook de contant betaalde. De 
inkoper gebruikt deze gegevens voor een crossparadoxale 
consumptieanalyse), voor vertrek de koelkasten weer bij te vullen, bij 
vertrek de bar aan het zaaldienst team over te dragen. 
 
Mvg, 
Maarten 
 
Serkan Bayazit    Vr 10 sep 2010 
Thijs van Hout    Do 16 sep 2010 
Henk Vlaming    Vr 17 sep 2010 
Fernando Sobral    Do 23 sep 2010 
Marcel van Teeseling   Vr 24 sep 2010 
Marianne Foekens   Vr 01 okt 2010 
Johan Staal    Vr 08 okt 2010 
Paul Bakker Schut   Do 14 okt 2010 
Mark Mangnus    Vr 15 okt 2010 
Herman Brom    Vr 29 okt 2010 
Kees van Swieten   Vr 05 nov 2010 
Arnold Dermout Cramer   Do 18 nov 2010 
Martin Mars    Vr 19 nov 2010 
Ton Uiterwijk    Do 25 nov 2010 
Dolf Steenbergen    Vr 26 nov 2010 



 6

Een terugblik…Senioren 
 
Senioren 1e klasse - Poule D  
HTC 2   10- 69 
A-Merk 1   10- 64 
Stede Broec 3  10- 52 
Victory '55 1  10- 51 
JOVO 1   10- 36 
Olympia (E) 2  10- 28 
 
KOLHOFF R   24  15  62% 
KROM L.    23    9  39% 
LEI B.A.    21    5  23% 
DERMOUT-CRAMER A.M.  21    3  14% 
 
Senioren 2e klasse - Poule E  
Amsterdam '78 4  10- 66 
HTC 4   10- 59 
ASSV 1   10- 54 
HBC 3   10- 47 
JOVO 2   10- 46 
Rapidity 5  10- 28 
 
TEESELING M. VAN  23  14  60% 
MARS M.    26  11  42% 
BROM H.    21    8  38% 
STROOSNIJDER W.  17    6  35% 
 
Senioren 3e klasse - Poule N  
Nootwheer 3  10- 85 
Amsterdam '78 8  10- 53 
AMVJ 2   10- 52 
JOVO 3   10- 45 
Fusia 1   10- 41 
Spin Off 1  10- 24 
 
HOUT M. VAN   27  17  62% 
BOGAERT M.J.   24  10  41% 
SOBRAL F.C.   30  11  36% 
 
Senioren 3e klasse - Poule J  
Victory '55 3  10- 64 
Patrios 1   10- 62 
Tazano 96 3  10- 49 
JOVO 4   10- 47 
Castricum 2  10- 45 
Oranje Zwart 1  10- 33 
 
BUFFING A.F.M.   24  19  79% 
LEEUWEN M. VAN   21  10  47% 
WALDRAM A.N.J.   21    7  33% 
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NIEUWENHUIJSE E. VAN  24    6  25% 
 
Senioren 3e klasse - Poule M  
 Haarlem 4  10- 81 
JOVO 5   10- 50 
Tazano 96 2  10- 47 
US 11   10- 46 
Tempo-Team 7  10- 43 
DOKO (V) 3  10- 33 
 
WOOTER J.   12    8  66% 
FOEKENS M.   27  15  55% 
BAARSEN J.J. VAN  18  10  55% 
VERKES R.   21  10  47% 
WIJNANDS R.   12    3  25% 
 
Senioren 4e klasse - Poule M  
Bloemenkwartier 2  10- 66 
HBC 7   10- 64 
JOVO 6   10- 55 
Uitgeest 2  10- 54 
Amsterdam '78 10  10- 47 
The Victory 7  10- 14 
 
BREUR N.   30  22  73% 
LEI P.      9    6  66% 
MELLENBERGH K.   21    7  33% 
 
Senioren 5e klasse - Poule I  
JOVO 7   10- 75 
DOKO (V) 4  10- 60 
Tazano 96 6  10- 50 
TSTZ Haarlem 9  10- 48 
ASSV 6   10- 40 
AGT 2   10- 27 
 
SANDERS J.   22  19  86% 
VERDOUW M.   24  18  75% 
SVAHNSTROEM H.    8    6  75% 
BAYAZIT S.   27  19  70% 
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Senioren 5e klasse - Poule J  
DOKO (V) 5  10- 69 
Nootwheer 9  10- 58 
ZTTC 11   10- 57 
JOVO 8   10- 48 
Rijsenhout 2  10- 35 
TSTZ Haarlem 8  10- 33 
 
STROOSNIJDER-SLAGT R.  30  19  63% 
VERDOUW P.   27  13  48% 
SCHEFFER L.   30  10  33% 
 
Senioren 5e klasse - Poule H  
GSV Heemstede 2  10- 58 
Castricum 3  10- 57 
Deneba 1   10- 56 
Rapidity 11  10- 46 
Amstelveen 4  10- 42 
JOVO 9   10- 41 
 
BAKKER SCHUT P.M.  24  21  87% 
STAAL J.N.A.   21    7  33% 
BRONKHORST C.   24    6  25% 
BRUNEKREEF H.   18    3  16% 
 
Senioren 6e klasse - Poule G  
Tempo-Team 13  10- 64 
JOVO 10   10- 61 
Oranje Zwart 2  10- 58 
Rapidity 12  10- 56 
Meertreffers 2  10- 34 
Uitgeest 4  10- 27 
 
SWIETEN K. VAN   27  23  85% 
WICHARD E.   24  14  58% 
SPIERENBURG P.   21  11  52% 
STEENBERGEN D.   18    7  38% 
 
Senioren 6e klasse - Poule C  
Tempo-Team 12  10- 81 
Patrios 3   10- 55 
Rijsenhout 3  10- 48 
Nieuw Vennep 5  10- 45 
JOVO 11   10- 43 
De Volewijckers 5  10- 28 
 
MANGNUS M.A.   20  20 100% 
MULDER T.   20    7  35% 
VLAMING H.   20    5  25% 
VELDEN J. VAN DE  15    0    0% 
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Jovo Open Dubbel toernooi 

Zoals elk jaar vond ook weer als afsluiting van het tafeltennisseizoen 
weer het gezellige JOVO open dubbeltoernooi plaats. Dit keer waren 
er helaas wel wat weinig deelnemers, slechts 19. Volgens velen was 
dit met name te wijten aan het WK voetbal. 
 
Er werden twee voorselectie poules gemaakt, poule 1 bestond uit 5 
teams: 
Bob en Bas, Nick en Jorik, Maarten en Piet (die weer, zoals 
voorgaande jaren, in een uniseks (nu beiden in een toepasselijk 
oranje shirt)), Han en Ernst en het meest bijzondere team dat uit drie 
leden bestond die afwisselend als dubbel een partij speelden te 
weten Karel, Theo van Baarssen en Jan. 
Poule 2 bestond uit 4 teams: Martin en Edwin, Jos en Albert, Marc 
en Theo Mulder en als 4e team Henk Vlaming en Lohi (de enige 
vrouwelijke deelneemster aan dit toernooi). 
 
In poule 1 ging het als volgt: 
Nick en Jorik tegen  Karel, Theo en Jan 7-11; 7-11; 11-7 en 7-11. 
Deze partij ging heel regelmatig in vier sets, dus wel spannende 7-11 
en 11-7 standen. 
Maarten en Piet tegen Han en Ernst 11-5; 11-2 en 11-9. Maarten en 
Piet waren hier wel ruim de beste ondanks dat in de laatste set Han 
en Ernst meer tegenstand boden. 
Bob en Bas tegen Karel, Theo en Jan 11-6; 11-4 en 11-3. Bob en 
Bas waren hier wel heel makkelijk het trio de baas, die in steeds 
wisselende duo’s opereerden. 
Nick en Jorik tegen Han en Ernst 11-7, 10-12, 7-11 en 9-11. Deze 
partij eindigde na vier spannende sets uiteindelijk in een overwinning 
voor Han en Ernst. 
Bob en Bas tegen Han en Ernst 11-6, 11-5 en 11-8. Bob en Bas 
waren in deze partij wederom te sterk voor hun tegenstanders. 
Nick en Jorik tegen Maarten en Piet 5-11, 3-11 en 3-11. Nick en Jorik 
dolven in deze partij toch wel ruim het onderspit tegen Maarten en 
Piet. 
Bob en Bas tegen Maarten en Piet 13-11, 11-9 en 11-7. Bob en Bas 
hadden in deze partij wel duidelijk meer tegenstand dan in  hun 
voorgaande partijen.  
Han en Ernst tegen Karel, Theo en Jan 12-10, 11-9 en 11-5. Han en 
Ernst boekten in drie in spanning aflopende sets een overwinning op 
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ons trio. 
Bob en Bas tegen Nick en Jorik 11-7, 11-4 en 11-4. In deze partij 
waren Bob en Bas weer duidelijk de sterksten. 
Maarten en Piet tegen Karel, Theo en Jan 11-8, 12-10 en 11-7. Ons 
trio bood hier in drie sets goede tegenstand tegen Maarten en Piet. 
 
In poule 2 ging het als volgt: 
Martin en Edwin tegen Henk en Lohi 11-1, 11-1 en 11-2. Martin en 
Edwin hebben er hier wel een echte slachtpartij van gemaakt, dit is 
wel erg ruim. 
Jos en Albert tegen Marc en Theo 11-6, 12-10 en 11-7. Wij gingen 
tegen deze sterke tegenstander in drie sets ten onder, doch 1 set wel 
krap. 

Martin en Edwin tegen 
Marc en Theo 11-5, 11-
6 en 11-9. Martin en 
Edwin waren voor ons 
in deze partij toch echt 
wel een maatje te groot 
voor ons. 
Jos en Albert tegen 
Henk en Lohi 11-8, 11-5 
en 11-7. Naar hun 
niveau hebben Henk en 
Lohi toch nog goede 
tegenstand geboden 

aan deze sterke tegenstander. 
Martin en Edwin tegen Jos en Albert 4-11, 6-11 en 10-12. Dit was 
toch wel de partij tussen de twee sterkste teams van deze poule. 
Ondanks dat wonnen Jos en Albert toch wel redelijk makkelijk. 
Marc en Theo tegen Henk en Lohi 11-3; 12-10 en 11-7. Tegen Henk 
en Lohi hadden wij het wel makkelijker, hier wonnen wij ondanks ze 
1 set wel goede tegenstand boden. 
 
Uit de resultaten van deze voorronde kwamen de volgende poules 
voor de eindronde voort. 
Als eerste de poule met de zeer goede teams: Han en Ernst, Marc 
en Theo, Henk en Lohi, Nick en Jorik en Karel, Theo en Jan. 
Als tweede poule met de “net iets” betere teams: 
Bob en Bas, Jos en Albert, Martin en Edwin en Maarten en Piet. 
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In de poule met de zeer goede teams kwam het tot de volgende 
resultaten: 
Marc en Theo tegen Karel, Theo en Jan 12-10, 11-4 en 11-7. Na een 
eerste set die heel spannend was, stoomden wij tegen Karel en Jan 
snel door naar de overwinning. 
Henk en Lohi tegen Nick en Jorik 9-11, 5-11 en 6-11. Henk en Lohi 
verloren ondanks goede inzet toch in drie sets van Nick en Jorik. 
Han en Ernst tegen Karel, Theo en Jan 11-6, 11-6, 10-12, 11-7. Ons 
trio dolf ondanks een goede en spannende terugkomst in de derde 
set toch het onder onderspit tegen Han en Ernst. 
Marc en Theo tegen Nick en Jorik 11-9, 12-10 en 11-7. Het waren 
wel drie spannende sets.  
Ondanks dat hadden wij hier toch nog wel meer tegenstand 
verwacht. 
Han en Ernst tegen Nick en Jorik 7-11, 10-12 en 10-12. Na een wel 
zeer close driesetter wonnen Nick en Jorik van Han en Ernst. 
Marc en Theo tegen Henk en Lohi 11-6, 11-7; 9-11 en 11-6. Henk en 
Lohi slaagden er in deze tweede ontmoeting tegen ons toch wel in 
ons 1 set te ontfutselen. 
Han en Ernst tegen Henk en Lohi 11-7, 11-6 en 15-13. Na twee 
eerste redelijk makkelijke sets boden Henk en Lohi en de derde set 
toch nog wel zeer sterke tegenstand. 
Nick en Jorik tegen Karel, Theo en Jan 11-8, 11-9 8-11 en 14-12. Na 
een spannende viersetter wisten Nick en Jorik ons trio toch nog wel 
te verslaan. 
Han en Ernst tegen Marc en Theo 8-11, 11-8, 4-11 en 7-11. Deze 
partij kon wel als de finale van deze poule gezien worden. Na twee 
spannende sets wonnen wij deze partij uiteindelijk wel redelijk 
makkelijk, daar het in de training tussen deze koppels vaak wel veel 
spannender is tussen ons (op dinsdagavond). 
Henk en Lohi tegen Karel, Theo en Jan 9-11, 7-11, 11-8 en 5-11. In 
deze partij wisten Henk en Lohi ook nog 1 set van hun 
tegenstanders af te snoepen.  
In deze poule kwamen wij als uiteindelijk als winnaar naar voren, 
Nick en Jorik als tweede, Han en Ernst als derde, Karel Theo en Jan 
als vierde en tenslotte Henk en Lohi als vijfde. 
 
In de poule met de “net iets” betere teams kwam het tot de volgende 
resultaten: 
Bob en Bas tegen Maarten en Piet 11-7, 2-11, 11-3 en 11-6. Na vier 
sets, met een verassende inzinking in de tweede set wonnen Bob en 
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Bas zoals verwacht van Piet en Maarten. 
Jos en Albert tegen Martin en Edwin 11-7, 9-11, 8-11, 11-9 en 7-11. 
Deze partij was wel een van de meest close van deze avond, 
hetgeen op grond van de krachtsverhoudingen tussen deze twee 
teams wel verwachten was. 
Bob en Bas tegen Martin en 
Edwin 8-11, 11-9, 9-11 en 9-11. 
Bob en Bas verloren hier dan na 
sterk spel van Martin en Edwin 
dan hun eerste partij van deze 
avond. 
Jos en Albert tegen Maarten en 
Piet 7-11, 11-9, 9-11, 12-10 en 11-
9.Na een zeer spannende 
vijfsetter kwamen Jos en Albert 
als winnaar uit de strijd te 
voorschijn. 
Bob en Bas tegen Jos en Albert 9-
11, 11-9, 11-9, 9-11 en 8-11. Na 
een spannende vijfsetter verloren 
Bob en Bas hier toch andermaal 
toch weer , nu van Jos en Albert. 
Martin en Edwin tegen Maarten en Piet 11-7, 10-12, 11-8 en 11-7. Na 
een viersetter, waarin Maarten en Piet de tweede set nog close 
wonnen, zegevierden Martin en Edwin. 
Dit had als gevolg dat Martin en Edwin hier als winnaars uit de bus 
kwamen, als tweede Jos en Albert, als derde Bob en Bas en 
tenslotte Maarten en Piet als vierde eindigden. 
 
Het toernooi eindigde (toch weer ruim na 24.00 uur) met een ook 
weer een leuke prijsuitreiking met voor iedere deelnemer een leuke 
toepasselijke WK voetbal prijs. 
Als afsluiter kwam nog het positieve nieuws dat de subsidie van 
ongeveer €6000,- voor nieuwe tafeltennistafels e.d. officieel 
goedgekeurd is, wat alvast een goed begin voor het volgende 
seizoen kan inluiden. 
Voor iedereen nu een mooie zomer en/of prettige vakantie. En 
hopelijk weer fris en uitgerust tot het volgende seizoen.  
Met de groeten van, 
 
Theo Mulder en Marc Mangnus. 
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Mededelingen 

ALV 
De Algemene Ledenvergadering voor dit jaar staat gepland op 5 
oktober. Alle leden worden geacht aanwezig te zijn. Wie verhinderd 
is kan zich afmelden bij de secretaris of een ander bestuurslid. Op 
de agenda staat onder andere: 
Het voorstel van het bestuur om Renske en Wouter Stroosnijder in 
het bestuur te benoemen. Zij vervangen respectievelijk Michel als 
secretaris en Marcel als penningmeester. 

In Memoriam 
Op 10 juli jl. is Nel, de vrouw van Nelis Hompert overleden. Wij 
wensen Nelis en de andere nabestaanden veel sterkte toe met het 
verwerken van dit verlies. Elders in dit clubblad heeft Marc Mangnus 
een stukje aan dit droeve voorval gewijd. 
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Van de secretaris 

Hallo allemaal, 
 
Zo, dat was me wel weer een jaartje met JOVO. 
De eerste maanden van het afgelopen seizoen nog in de andere 
zaal zonder kantine, wat erg sfeerloos was natuurlijk. Daarna de 
verhuizing naar onze huidige accommodatie, waar we een hele 
mooie, verlichte zaal konden aantreffen, schitterende kleedkamers 
met bijbehorende douches en met een kantine kijkend op de zaal. 
Alleen die kantine zal nog wel aangekleed moeten gaan worden, 
maar dat gaat gebeuren, en als dat gerealiseerd is, hebben we een 
hele mooie ruimte. 
 
Het afgelopen seizoen hebben we 1 kampioen mogen aanschouwen 
(team 7)  en helaas 3 degradanten (team 1, 2 en 9)  Maar team 2 
mag het volgend seizoen toch proberen in de 2e Klasse, aangezien 
zij de meeste punten hadden van de degradanten uit de 2e Klasse. 
De percentage-beker is overtuigend gewonnen door Marc Mangnus 
met 100 %, 21 gespeeld en alles gewonnen, van harte gefeliciteerd. 
Dan de Clubkampioenschappen, die is toch wel overtuigend 

gewonnen door Rob Kolhoff, 
mede door de afwezigheid van 
Luuk Krom, die geblesseerd 
was. In ieder geval proficiat. 
Het JOVO open-dubbel-
toernooi heb ik helaas niet 
meegemaakt, aangezien ik op 
vakantie was. Maar dat zal 
ongetwijfeld ook weer een 
succesvolle avond geweest 
zijn. 
 
Dan kom ik even op mijn 
eigen situatie. Ik stop met mijn 
bestuursfunctie als secretaris 
zijnde. Ik heb het bijna 10 jaar 
gedaan, en dat waren toch wel 
10 hectische jaren bij JOVO, 
met toch wel 3 verhuizingen, 
de onzekere toekomst van 
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JOVO, maar we zitten nu toch wel weer op een mooie stek. Ook ik 
ga verhuizen in Almere binnenkort (2 keer zelfs) om uiteindelijk in het 
1e kwartaal 2011 onze nieuwbouwwoning te betrekken. Kortom, een 
hele drukke tijd gaat er voor mij aanbreken, en die tijd ontbreekt mij, 
om voor de 100% secretaris te zijn van JOVO. Ik heb het 10 jaar met 
plezier gedaan, en leuke bestuursleden meegemaakt, waar we met 
z'n allen een goed team vormden. Dat team zal een opvolger krijgen 
in de persoon van Renske Stroosnijder, die mij gaat opvolgen als 
secretaresse van JOVO. Dat zal officieel gebeuren op de ALV van 
begin oktober.  
Natuurlijk blijf ik wel competitie spelen bij JOVO, want dat is toch 
mijn cluppie, ondanks de afstand Almere-Amsterdam. 
Tot zover mijn bijdrage aan het clubblad en JOVO. Ik wens iedereen 
een hele mooie zomer, geniet ervan en eind augustus/begin 
september zien we mekaar wel weer, als het nieuwe seizoen weer 
begint en de tafeltennisballetjes weer gaan rollen. 
 
Michel Bogaert.  
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Parkeertarieven 
 
Parkeren rondom onze nieuwe zaal is duurder dan we gewend 
waren. Maar het is gelukkig nog goed betaalbaar.  
 
Parkeren in Bos en Lommer was goedkoop. De wijk is immers 
ontworpen met veel openbare ruimte en de bevolking is relatief arm. 
Door de fusie van de deelgemeenten, eerder dit jaar, zijn de 
parkeertarieven fors gestegen. De nieuwe deelgemeente, West, wil 
eigenlijk een uniform tarief van € 2,40 / uur. Maar veel bewoners van 
deelgebied Bos en Lommer zijn niet in staat of niet bereid om dit 
yuppen-tarief te gaan betalen.  Daarom is voor een politiek 
compromis gekozen. Overal is het parkeren nu duurder, maar buiten 
de ring A-10 betaal je minder dan binnen de ring. Na onze verhuizing 
bevindt de JOVO-zaal zich binnen de ring. Dit is het tarief:   
maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 21.00 uur:  € 2,40  per uur. 
Alleen s’nachts (van 21  tot 9 uur) en op zondag kun je dus gratis 
parkeren. Voor een wedstrijdavond gaat de automobilist bij ons nu 
ongeveer  € 2,50 betalen. De automobilist die op dinsdag bij JOVO 
komt trainen is aan parkeerkosten ongeveer  € 5,00 kwijt. Jammer, 
maar voor de meeste automobilisten lijkt me dat tegenwoordig wel 
overkomelijk. Mede door het betaalde parkeren kan je bij onze zaal 
altijd een parkeerplaats vinden.  
 
Onze concurrentiepositie is t.o.v. clubs met grote gratis 
parkeerplaatsen natuurlijk wel verslechterd (AMVJ, ZTTC, .. . enz.). 
Maar het kan altijd erger: bij onze buurclub Amsterdam’78 kost 
parkeren voor een wedstrijdavondje  zo’n € 12 (tot 24 uur € 3,00 per 
uur) en dan kan je daar vaak niet eens een parkeerplaats vinden! 
Overigens, de parkeertarieven van elke straat in Amsterdam vind je 
op internet:  www.naaramsterdam.nl . 
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Nel Hompert 
        
Nel, de vrouw van Nelis Hompert, was een gezellige vrouw en altijd 
behulpzaam. Altijd wanneer we Nelis ophaalden als we een 
uitwedstrijd speelden kregen we een kopje koffie en een koekje of 
een plakje cake erbij. 
Ondanks haar jarenlange ziekte (Parkinson) was ze altijd vrolijk. 
Echter de laatste paar jaar is het steeds slechter gegaan en moest 
Nelis steeds meer voor haar gaan zorgen. 
Ze hadden op zondag 10 juli, zoals elke zondag, een familie etentje 
bij hun thuis waarbij iedereen bij het afscheid nog zei ‘tot de 
volgende keer’. In de avond toen iedereen weg was kreeg ze een 
bloeding in haar slagader en daar is ze aan overleden. 
Theo en Henk zijn nog bij het afscheid van Nel geweest op 
donderdagavond 15 juli. 
Ik (Marc) ben de dag erna na de crematie van Nel geweest op 
Begraafplaats Westgaarde alwaar hun dochter nog een mooie 
speech hield over de gastvrijheid van haar moeder. 
Nelis speelt inmiddels niet meer i.v.m. zijn eigen kwakkelende 
gezondheid. 
Namens de ex-teamgenoten van Nelis (Henk Vlaming, Theo Mulder, 
Marc Mangnus en Serkan Bayazit) en ook namens JOVO wensen 
wij Nelis veel sterkte toe in de komende zware tijd. 
 
Marc Magnus 
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Clubkampioenschappen 2010 
 
Via een dwangmailtje van onze voorzitter werd ik er aan herinnerd 
dat ik nog een stukje moest inleveren betreffende het afgelopen 
clubkampioenschap. 
 
Na een geestelijk en lichamelijk zwaar seizoen  was er ter afsluiting 
eind mei nog het clubkampioenschap bij JOVO. De opkomst met 27 
spelende mensen was goed te noemen. Een grote tegenvaller was 
echter dat de verdedigend kampioen, Luuk Krom, niet kon spelen 
omdat hij een blessure had opgelopen tijdens het kickboksen o.i.d. 
Luuk was trouwens wel aanwezig om ons allen aan te moedigen, 
klasse Luuk. 
 
De 27 deelnemers werden verdeeld over 5 poules waardoor we 2 
poules van 6, en 3 poules van 5 matadors kregen. De bedoeling van 
dit schema was dat er via deze weg 12 man moesten overblijven 
welke daarna in 4 poules van 3 man gingen uitmaken wie er in de 
halve finales kwamen. 
Nadat de rook na de 1e ronde was opgetrokken bleken bijna alle 
geplaatste spelers zich geplaatst te hebben voor de 2e ronde. Er 
staat nadrukkelijk BIJNA alle geplaatste spelers omdat er toch wel 
een verrassing was in de persoon van P. Verdouw, als een jonge god 
had hij zich in de zware A-poule toch weten te plaatsen voor de 2e 
ronde. 
 
Zoals al eerder beschreven bestond de 2e ronde uit 4 poules van 3 
man en de poule winnaars zouden zich plaatsen voor de halve 
finales. Na bloed zweet en tranen bleken de volgende 4 spelers zich 
geplaatst te hebben voor de halve finales, R. Kolhoff , M. v. Teeseling 
, B. Lei en toch wel enigszins verassend A. Buffing. 
Hierdoor kregen we de volgende halve finales: Rob tegen Antoon 
welke door Rob werd gewonnen, en Bob tegen Marcel welke door 
Bob werd gewonnen. 
Hierdoor werd om de 3e en 4e plaats gespeeld door Marcel en 
Antoon. Deze wedstrijd werd na een mooie en zware 4 setter 
gewonnen door Marcel. 
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De finale ging dus tussen Bob en Rob. Mede door de  onervarenheid 
en de zenuwen van Bob werd deze wedstrijd door de meer ervaren 
speler Rob gewonnen en daarmee werd hij de nieuwe clubkampioen 

“klinkt leuk”. 
 
Tussen de bedrijven 
door werd er ook nog 
voor gezorgd dat de 
biervoorraad niet aan 
het bederven was. 
Hiervoor was nog een 
speciaal iemand in de 
persoon van A. 
Webster ingehuurd. 
Ik hoop dat een ieder 
van ons net zo 
genoten heeft van 

deze avond als mijn persoontje (en dat schrijf ik niet omdat ik 
gewonnen heb maar omdat ik dat zo voelde). 
Al met al was het een gezellige en sportieve avond en ik hoop dat er 
aankomend seizoen nog vele van deze avonden mogen volgen. 
 
MVG, 
Rob. 
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Van de wedstrijdsecretaris 

Beste allemaal, 
Hier de teamindeling en het zaaldienstschema voor de komende 
competitie, najaar 2010. 
 
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 (NAS. Red.). 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, dan 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 

Team 
wk 
36 

wk
37 

wk
38 

wk
39 

wk
40 

wk
41 

wk
43 

wk
44 

wk
46 

wk
47 

Jovo 1 VR di vr VR VR ma VR VR ma di 
Jovo 2 do DO DO vr vr DO ma vr DO DO 
Jovo 3 vr VR VR do vr VR vr di VR VR 
Jovo 4 VR vr VR VR vr vr VR di do VR
Jovo 5 wo VR di di VR VR vr VR VR vr 
Jovo 6 VR ma di VR VR di VR VR vr vr 
Jovo 7 vr VR VR vr do VR ma di VR VR 
Jovo 8 wo DO DO ma vr DO di di DO DO 
Jovo 9 VR di VR vr VR di VR ma VR di 
Hoofdletters = thuiswedstrijd. Groen = zaaldienst 
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Jovo 1 Jovo 2 

Luuk Krom  
Marcel van 
Teeseling

 

Bob Lei  Herman Brom  

Arnold Dermout 
Cramer 

 Martin Mars  

Rob Kolhoff   Wouter  Stroosnijder  

Jovo 3 Jovo 4 

Michel Bogaert  Nick Breur  

Thijs van Hout  Paul Bakker Schut  

Fernando Sobral  Karel Mellenbergh  

Marianne Foekens  Ton Uiterwijk  

Ronald Wijnands    
Jovo 5 Jovo 6 

Jeroen Sanders  Loek Scheffer  

Maarten Verdouw  Renske Stroosnijder  

Henrik Svahnstrom  Piet Verdouw  

Serkan Bayazit    
Jovo 7 Jovo 8 

Chris Bronkhorst  Kees van Swieten  

Johan Staal  Dolf Steenbergen  

Henk Brunekreef  Pieter Spierenburg  

Han de Jong  Ernst Wichard  

Gina Scharff    
Jovo 9   

Theo Mulder    
Henk Vlaming    
Mark Mangnus    
Jan van der Velden    
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Over ratings en licenties 
 
Wie graag spannende tafeltenniswedstrijden speelt wil 
natuurlijk tegen tegenstanders spelen die ongeveer even 
sterk zijn. Onze tafeltennisbond NTTB kan daarvoor 
zorgen. Dat is zelfs z’n belangrijkste taak. Om die sterktes 
te kunnen bepalen houdt de bond de uitslagen bij van alle 
officiële wedstrijden die door zijn wedstrijdspelers zijn 
gespeeld. Hoe de bond uit die gegevens de sterkte van 
spelers en teams berekent wordt hierna nog eens 
uitgelegd. 
 
 
Basisgetal 
Als je een tafeltennisser vraagt hoe sterk hij speelt, dan zal hij 
meestal zeggen welk winstpercentage hij onlangs in de 
competitie in een bepaalde klasse heeft gespeeld. Bijvoorbeeld: 
“80% 2e klasse”. Vaak is dat duidelijk genoeg. Maar niet altijd. Is 
bijvoorbeeld Aafke sterker dan Bas als Aafke 20% wint in de 1e 
klasse en Bas 80% wint in de 2e klasse? Zo'n vraag kan alleen 
beantwoord worden als je weet hoeveel sterker de eerste klasse 
is in vergelijking met de tweede klasse. Je moet dan weten  
hoeveel hoger het winstpercentage van spelers wordt nadat zij uit 
de eerste klasse zijn gedegradeerd. Of hoeveel lager het 
winstpercentage wordt na promotie naar de eerste klasse. Blijkt 
dat bijvoorbeeld doorgaans 35 procentpunt te zijn dan kun je 
zeggen dat Aafke's winstpercentage in de 2e klasse ongeveer 
55% zou zijn (20 + 35). Dus Bas is met zijn 80% waarschijnlijk 
veel sterker dan Aafke. En dat nog wel terwijl Aafke een klasse 
hoger speelt! 
Ook als je klassen gaat vergelijken in verschillende afdelingen 
dan blijken er verschillen in sterkte te bestaan.  
Zelfs tussen de regio's noord en zuid van de Afdeling Holland 
Noord bestaan verschillen, want vergelijkbare klassen in regio 
zuid zijn sterker dan die in Noord. Als je de onderlinge sterkte wil 
weten van spelers die in verschillende afdelingen of regio’s 
spelen, dan zul je dus ook moeten weten hoeveel procentpunten 
het sterkteverschil is tussen hun klassen. De NTTB heeft daarom 
voor elke klasse in het land een getal bepaald wat de sterkte van 
die klasse aangeeft: het basisgetal. Ook wel ‘basis-rating’ of 
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‘klassebijtelling’ genoemd. Ergens op de NTTB-site 
(www.nttb.nl/static.asp?myid=66&menu=2) kun je die 
basisgetallen van alle klassen in Nederland zien. In de tabel 
hieronder zie je alleen de basisgetallen van de Afdeling Holland 
Noord in het seizoen 2009-2010. 
 
  +----------------+----------+ 
  |     Klasse     |Basisgetal| 
  +----------------+----------+ 
  | Hoofdklasse    |   375    | 
  | 1e kl.         |   330    | 
  | 2e kl. regio Z |   290    | 
  | 2e kl. regio N |   280    | 
  | 3e kl. regio Z |   240    | 
  | 3e kl. regio N |   225    | 
  | 4e kl. regio Z |   195    | 
  | 4e kl. regio N |   170    | 
  | 5e kl. regio Z |   165    | 
  | 5e kl. regio N |   125    | 
  | 6e kl. regio Z |   125    | 
  | 6e kl. regio N |    70    | 
  | 7e kl. regio Z |    75    | 
  +----------------+----------+ 
Basisgetallen-tabel 2009/2010 afdeling Hol.Noord  

 
 
Sterktegetal 
Als je het winstpercentage van een speler weet en ook het 
basisgetal van de klasse waarin hij speelt, dan kun je een getal 
uitrekenen wat de sterkte aangeeft van die speler. Dat getal heet 
dan ook toepasselijk 'sterktegetal', of 'rating'. Met het sterktegetal 
kun je dus de sterkte van spelers vergelijken uit alle klassen, 
regio's en afdelingen van Nederland. 
  
Je zou al een bruikbaar sterktegetal kunnen berekenen door 
simpel bij het winstpercentage van een speler het basisgetal van 
zijn klasse op te tellen. De JOVO-ranglijsten worden op die 
manier berekent. De NTTB doet het op een nog betere manier, 
maar die berekening van het sterktegetal is nogal ingewikkeld. 
Het wordt namelijk berekend via de volgende tabel: 
 
 
 
 



 24

 +----------------+-------------------------+ 
 | Winstpercentage|        Sterktegetal     | 
 +----------------+-------------------------+ 
 |    0 - 25%     | Basisgetal + (2x %)     | 
 |   25 - 75%     | Basisgetal + (% + 25)   | 
 |   75 -100%     | Basisgetal + (2x % - 50)| 
 +----------------+-------------------------+ 
Berekening van het sterktegetal (‘Rating’) 

 
Het voert hier te ver om uit te leggen waarom deze methode beter 
is. Het gevolg is dat het sterktegetal bij spelers met lage 
percentages nog iets wordt verlaagd en bij spelers met hoge 
percentages juist iets wordt verhoogd. Dit verband tussen 
winstpercentages en ratingverschillen kun je zien in de 
onderstaande grafiek: 

 

 
 
Het ratingverschil tussen een speler met een winstpercentage 
van 0 en een speler met een winstpercentage van 100 is dus 150.  
Voor wie de berekening ingewikkeld vindt heeft Peter Plandsoen 
op z'n internet-site over tafeltennisstatistiek een plek waar je jouw 
winstpercentage en jouw klasse kan invullen waarna de computer 
jouw sterktegetal razendsnel automatisch uitrekent 
(www.ttstats.nl/ttstats/v2/scripts/rating.asp). 
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Licenties 
Als je wilt zien hoe jouw sterkte zich in de loop der jaren heeft 
ontwikkeld dan kun je op de internetsite van onze NTTB-afdeling 
in de archieven jouw percentages en klassen opzoeken. Ik heb 
dat wel eens gedaan en het viel me op dat mijn ratings per 
seizoen nogal konden verschillen. Begrijpelijk, want 
winstpercentages worden beïnvloed door een groot aantal 
factoren: poule-sterktes, blessures, motivatie, enz.. De bond 
werkt daarom bij zijn toernooien liever met een ander systeem om 
de sterkte aan te geven: licenties. Licenties zijn namelijk stabieler 
dan sterktegetallen. Ze worden bepaald door de bond m.b.v. de 
sterktegetallen en, indien mogelijk, ook met toernooiresultaten.  
Met het sterktegetal kan een licentieadvies worden bepaald met 
behulp van deze licentietabel: 
 
  +--------+-----------+-------------+ 
  |Licentie|te behouden|te verkrijgen|      
  +--------+-----------+-------------+ 
  |   A    |   ≥ 650   |   ≥ 660     | 
  |   B    |   ≥ 540   |   ≥ 560     | 
  |   C    |   ≥ 485   |   ≥ 505     | 
  |   D    |   ≥ 395   |   ≥ 415     | 
  |   E    |   ≥ 325   |   ≥ 345     | 
  |   F    |   ≥ 235   |   ≥ 255     | 
  |   G    |   ≥ 165   |   ≥ 185     | 
  |   H    |           |             | 
  +--------+-----------+-------------+ 
Licentietabel met rating-grenzen 

 
Je ziet aan de tabel dat jouw licentie niet meteen verandert als je 
eens een wat minder seizoen hebt gehad. Bovendien wordt jouw 
licentie pas aangepast als jij twee achtereenvolgende competities 
een sterktegetal hebt wat hoger ligt dan de maximumgrens of 
lager ligt dan de minimumgrens van jouw licentie. Kijk dus 
voortaan vooral naar de licenties en hecht eens wat minder 
waarde aan de ratings. 
  
De sterkte van alle competitiespelers van JOVO vindt je in de 
volgende tabel. De ratings zijn simpel bepaald met jullie 
winstpercentages van de voorjaarscompetitie. De licenties heb ik 
van internet geplukt; de laatste competitie was daarin nog niet 
verwerkt. De nieuwste gegevens over licenties vindt je op het 
internet. 
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RATING- & LICENTIE-RANGLIJST JOVO     (juni 2010) 
 ================================ 
 
  1  KOLHOFF R.          JOVO 1  2e kl. 280  E 
  2  KROM L.             JOVO 1  2e kl. 257  E 
  3  TEESELING M. VAN    JOVO 2  3e kl. 247  E 
  4  LEI B.A.            JOVO 1  2e kl. 241  E 
  5  DERMOUT-CRAMER A.M. JOVO 1  2e kl. 232  E 
  6  MARS M.             JOVO 2  3e kl. 229  E 
  7  BROM H.             JOVO 2  3e kl. 225  F 
  8  BUFFING A.F.M.      JOVO 4  3e kl. 224  E 
  9  STROOSNIJDER W.     JOVO 2  3e kl. 222  F 
 10  WOOTER J.           JOVO 5  3e kl. 211  F 
 11  HOUT M. VAN         JOVO 3  3e kl. 207  F 
 12  FOEKENS M.          JOVO 5  3e kl. 200  F? 
 13  BAARSEN J.J. VAN    JOVO 5  3e kl. 200  F 
 14  LEEUWEN M. VAN      JOVO 4  3e kl. 192  F 
 15  VERKES R.           JOVO 5  3e kl. 192  F 
 16  BOGAERT M.J.        JOVO 3  3e kl. 186  F 
 17  SOBRAL F.C.         JOVO 3  3e kl. 181  F 
 18  WALDRAM A.N.J.      JOVO 4  3e kl. 178  F 
 19  BREUR N.            JOVO 6  4e kl. 177  F 
 20  NIEUWENHUIJSE E. v. JOVO 4  3e kl. 170  F 
 21  WIJNANDS R.         JOVO 5  3e kl. 170  F 
 22  LEI P.              JOVO 6  4e kl. 170  F 
 23  BAKKER SCHUT P.M.   JOVO 9  6e kl. 158  F 
 24  SANDERS J.          JOVO 7  4e kl. 157  G 
 25  VERDOUW M.          JOVO 7  4e kl. 146  G 
 26  SVAHNSTROEM H.      JOVO 7  4e kl. 146  G 
 27  BAYAZIT S.          JOVO 7  4e kl. 141  F 
 28  MANGNUS M.A.        JOVO 11 6e kl. 136  G 
 29  MELLENBERGH K.      JOVO 6  4e kl. 137  G 
 30  STROOSNIJDER R.     JOVO 8  5e kl. 134  G? 
 31  VERDOUW P.          JOVO 8  5e kl. 119  G 
 32  SCHEFFER L.         JOVO 8  5e kl. 104  G 
 33  STAAL J.N.A.        JOVO 9  6e kl. 104  G 
 34  SWIETEN K. VAN      JOVO 10 6e kl.  97  G 
 35  WICHARD E.          JOVO 10 6e kl.  94  G 
 36  BRONKHORST C.       JOVO 9  6e kl.  91  G 
 38  SPIERENBURG P.      JOVO 10 6e kl.  88  H 
 37  BRUNEKREEF H.       JOVO 9  6e kl.  80  G 
 39  STEENBERGEN D.      JOVO 10 6e kl.  74  G 
 40  MULDER T.           JOVO 11 6e kl.  71  H 
 41  VLAMING H.          JOVO 11 6e kl.  61  H 
 42  VELDEN J. VAN DE    JOVO 11 6e kl.   1  H 
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Azijn 

In het vorige clubblad plaatste ik voor de aardigheid het gesprek dat 
ik met mijzelf had terwijl ik opzoek was naar de azijn. Dat was 
ongeveer: "Het moet toch ergens zijn anders heette het wel ...". Voor 
mij was het duidelijk, een grappige speling der Nederlandse taal . Ik 
was letterlijk verstomd na het woord 'wel'. Tot mijn verbazing merkte 
ik dat het als een raadsel is ontvangen, dat mensen nachten hebben 
wakker gelegen, piekerend over hoe azijn heet als het er niet is. Mijn 
plan was om in deze uitgave het antwoord te geven, en misschien 
doe ik dat ook wel. Ik weet ook nog niet hoe dit stukje gaat aflopen. 
Maar eerst iets anders. Het verband met het azijn verhaal is dat het 
antwoord op de vraag zo ontzettend voor de hand liggend is, dat, nu 
ik het eenmaal weet, ik niet kan geloven dat de vraag überhaupt een 
vraag was. Laat staan dat ik er ruim anderhalf jaar naar heb gezocht 
(het antwoord, niet de vraag. Die wist ik al). 
 
Iets anders dus. Nu volgt de intro op de vraag met het voor de hand 
liggende antwoord. (Van de psycholoog moet ik explicieter zijn.) 
Begin 2009 kwam ik thuis te zitten. Gestrest, overspannen, burn-
out...geef het een naam. In ieder geval mocht ik van de dokter niet 
meer aan werk denken. Met hulp van een aantal specialisten 
(waaronder de vrouw van Jeroen) ben ik tot de conclusie gekomen 

dat mijn werk niet mijn werk is. 
Programmeren is leuk, software 
bedrijven niet, simpel gezegd. De 
vraag was dus; "Wat wil ik dan 
voor werk?" Andere werkervaring 
dan programmeren heb ik 
nauwelijks. Mijn biologie studie is 
te lang geleden om daar echt iets 
mee te kunnen doen. 
(biologie)Leraar? Niet mijn ding. 
Onderzoek? Klinkt mooi en 
idealistisch, maar gaat eigenlijk 
alleen maar om het werven van 
fondsen. Wat dan? 
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Opeens, niet lang geleden, wist ik het. Waar ben ik immers altijd mee 
bezig? Wat houdt mij 's nachts wakker? Inderdaad, Spelletjes. Niet 
alleen het spelen daarvan, het bedenken ervan, het verbeteren. Als 
ik een spel zie voel ik mij als Neo (Uit de film 'The Matrix'. red.), ik 
begrijp ze. Ik weet waarom Catan zo leuk is, en Tetris zo verslavend, 
wat er anders moet aan Overlord. Ik draaf door. Het gaat erom dat 
het nu zo duidelijk is wat ik wil, dat ik me niet voor kan stellen 
waarom ik allerlei testjes heb zitten doen. 
 
De volgende vraag is natuurlijk hoe ik dat ga realiseren. Er zijn zat 
bedrijfjes die (online) spellen maken, maar hoe kom je er binnen? Ik 
weet dat ik het kan, maar hoe komt mijnheer Hasbro dat te weten? 
Maar goed, dat is niet de vraag waarop jullie antwoord willen. Jullie 
willen weten hoe het zit met die azijn. Weet je wat...breng mij in 
contact met mr H. (of zijn concurrent) en ik vertel je het antwoord. 
 
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. 
 


