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Redactie-praat 
 
De zomervakantie periode is al een eind gevorderd, maar daar is in 
de achterkamertjes van Jovo weinig van te merken. Er wordt 
geschoven met cijfertjes, gepield met teams, en tactisch drank 
ingeslagen. Maar niet alleen in de achterkamertjes, ook in de 
balzaal, waar het uiteindelijk allemaal om draait wordt enthousiast 
geschoven, gepield en tactisch ingeslagen. Op de laatste 
trainingsdagen van het afgelopen verenigingsjaar was het nog mega 
druk in de zaal. Fijn om te merken dat het wij gevoel meer en meer 
terugkeert binnen Jovo. Nu het zomer gevoel nog, want dat is door 
de aanhoudende moesson, die op het moment van schrijven ons 
kikkerlandje bewatert, flink aangelengd. 
 
Wat staat u in deze Jovo Info allemaal te wachten? De gebruikelijke 
items natuurlijk. Een vergelijkend waren onderzoek van vaste kopij 
leverancier Nick, een verslag van de WK finale, een impressie van 
het Jovo Open door Louk, wiens zoon Sander het dubbeltoernooi 
heeft gewonnen, her en der wat foto’s van dat toernooi, en een leuke 
zoekpuzzel voor wie het Grote Zweedse doorloper vakantie boek al 
uit heeft. 
 
 
Namens de redactie, 
Maarten 
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 Bleispel 
 
Tsja, bleispel… Waarom ligt een haas altijd snel in bed? (zie het 
antwoord onderaan deze pagina) 
 
 
Het was een heerlijk jaar, afgelopen jaar bij Jovo:  
 

eindelijk geen inbraken meer (op een flitsinbraak na waar Jovo 

geen last van had) 

leuke toernooien met als klapstuk het Reünietoernooi (enige 

smetje: de onterechte winst van ene R.R uit A. die van 
ondergetekende in de finale won; vermoedelijk door ondergetekende 
eerst te drogeren met hypnotiserende droopy-ogen).  

een heerlijke frisse en schone accommodatie met meer en meer 

ouderwetse Jovo sfeer in de kantine (mensen blijven weer hangen of 
komen gewoon even gezellig kijken en er zijn weer tosti’s, balletjes, 
kaas en leverworst) 

een verhuurder die lekker meedenkt en ons goed helpt 

16 nieuwe leden, een ongekend aantal en inmiddels geloof ik al 

weer gewijzigd met +2 of +3 

een stijgend niveau van de spelers door deze nieuwe leden en 

door de alom geprezen training van Fero 

een heerlijk bestuur; aanvullend qua kennis en kunde, intelligent 

en doortastend (zich er niet met een Jantje van Leiden van 
afmakend) 

prachtige mooie nieuwe tafeltennistafels en driesterren balletjes 

bijna wekelijkse verhuur van tafels waardoor nieuwe leden 

kennismaken met Jovo, waardoor het lekker dynamisch is en 
waardoor er ook nog wat extra inkomsten zijn per jaar 
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het begrote verlies blijkt uiteindelijk een kleine, bescheiden 

winst. Met grote dank ook aan Karel en Jan’s tomeloze inzet op 
kantinegebied! 

ongekende drukte op de dinsdagavond begin dit jaar waardoor 

we de maandagavond voor de trainingsgroep erbij hebben moeten 
huren. Daarnaast bleef het flink druk tot en met de laatste 
dinsdagavond op 28 juni! Standaard alle zes tafels bezet en ca. 5 tot 
10 man wachtend in de kantine tot zij kunnen. Bizar. Per 22 
augustus starten we meteen op de maandag met de trainingsgroep.  
 
Need I say more? No, no I don’t .  
 
Met vriendelijke smash, 
 
Voorzitter Bob 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Antwoord raadsel: omdat ‘ie maar 2 tanden hoeft te poetsen. 
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Bardienst rooster najaar 2011 
 
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 (Openstaande rekeningen e.d. duidelijk 
maken.). 
 
 
BARMAN   TELEFOON  DATUM  
 
Kees van Swieten    Vr 16 sep 2011 
Loek Scheffer      Do 22 sep 2011 
Martin Mars      Vr 23 sep 2011 
Johan Staal     Do 29 sep 2011 
Rene Riebeek      Vr 30 sep 2011 
Dolf Steenbergen     Vr 07 okt 2011 
Marcel van Teeseling     Vr 28 okt 2011 
Ton Uiterwijk      Do 03 nov 2011 
Herman Brom      Vr 04 nov 2011 
Arnold Dermout Cramer    Vr 11 nov 2011 
Rene Appelman     Vr 18 nov 2011 
Marianne Foekens     Do 24 nov 2011 
Leon Bakker      Vr 25 nov 2011 
Mark Mangnus     Do 01 dec 2011 
Paul Bakker Schut     Vr 02 dec 2011 
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Terugblik - senioren 
 
1e klasse 
US 5   10 - 73 
De Victors 2  10 - 58 
HTC 3   10 - 50 
JOVO 1   10 - 47 
Stede Broec 3  10 - 38 
Amstelveen 1  10 - 34 
 
R. Kolhoff (Rob)   30  18   60% 
L. Krom (Luuk)   30  16   53% 
B.A. Lei (Bob)   18    4   22% 
A.M. Dermout-Cramer (Arnold)   6    1   17% 
 
2e klasse 
ZTTC 3   10 - 61 
Patrios 1   10 - 57 
HBC 3   10 - 55 
JOVO 2   10 - 48 
Victory '55 2  10 - 44 
Amsterdam '78 6  10 - 35 
 
M. van Teeseling (Marcel)  30  22   73% 
M. Mars (Martin)   27  12   44% 
H. Brom (Herman)   12    5   42% 
W. Stroosnijder (Wouter)  18    3   17% 
 
3e klasse 
ZTTC 6     8 - 64 
TSO 1     8 - 47 
Amsterdam '78 8    8 - 38 
JOVO 3     8 - 29 
HTC 9     8 - 22 
 
1241219  M.J. Bogaert (Michel) 14   7   50% 
3455644  A. Uiterwijk (Ton)  18   8   44% 
2682816  M. Foekens (Marianne) 12   4   33% 
2912677  R. Wijnands (Ronald)   9   3   33% 
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3e klasse 
HTC 8   10 - 68 
Castricum 1  10 - 59 
JOVO 4   10 - 51 
Het Nootwheer 3  10 - 50 
DOKO (V) 2  10 - 50 
Tempo-Team 7  10 - 22 
 
R. Riebeek (Rene)     9    6   67% 
F.C. Sobral (Fernando)  25  16   64% 
P.M. Bakker Schut (Paul)  22  10   45% 
N. Breur (Nick)   28     9  32% 
 
4e klasse 
Spin Off 1   10 - 70 
TSTZ Haarlem 6  10 - 59 
Het Nootwheer 7  10 - 53 
Uitgeest 2  10 - 52 
TOP-Ellermeyer 1  10 - 41 
JOVO 5   10 - 25 
 
P. Verdouw (Piet)   24   9   38% 
R. Stroosnijder-Slagt (Renske) 27   8   30% 
2791932  K. Mellenbergh (Karel) 18   4   22% 
3095680  L. Scheffer (Louk)  18    1    6% 
 
5e klasse 
JOVO 6   10 - 69 
Amstelveen 5  10 - 60 
TSTZ Haarlem 8  10 - 54 
Castricum 3  10 - 50 
Holendrecht 2  10 - 46 
The Victory 8  10 - 21 
 
M. Verdouw (Maarten)  21  17   81% 
S. Bayazit (Serkan)   30  22   73% 
J. Sanders (Jeroen)   21  15   71% 
H. Svahnstroem (Henrik)    9    5   56% 
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6e klasse 
Het Nootwheer 9  10 - 75 
JOVO 7   10 - 56 
Spaarne 6  10 - 56 
MEO 3   10 - 53 
Rapidity 12  10 - 37 
Patrios 5   10 - 23 
 
C. Bronkhorst (Chris)  23  17   74% 
J.N.A. Staal (Johan)  24  17   71% 
L.W. Bakker (Leon)   20    8   40% 
H. Brunekreef (Henk)  20    7   35% 
 
6e klasse 
ASSV 7   10 - 69 
HTC 15   10 - 60 
JOVO 8   10 - 51 
De Volewijckers 4  10 - 43 
Rijsenhout 3  10 - 39 
US 12   10 - 38 
 
K. van Swieten (Kees)  24  19   79% 
P. Spierenburg (Pieter)  23  14   61% 
D. Steenbergen (Dolf)  14    7   50% 
R.J.C. Appelman (René)  23    1     4% 
 
6e klasse 
Het Nootwheer 10  10 - 68 
HTC 13   10 - 66 
JOVO 9   10 - 58 
Koerdisch NL SV 1  10 - 45 
Sporting SDO 3  10 - 36 
Amstelveen 6  10 - 27 
 
M.A. Mangnus (Mark)  29  27   93% 
T. Mulder (Theo)   18  10   56% 
H. Vlaming (Henk)   23    7   30% 
J. van de Velden (Jan)    9    0     0% 
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JOVO Open dubbeltoernooi 
 
Het “JOVO-open”  werd op vrijdagavond 10 juni  voor de 14de  maal 
georganiseerd door Jos van Baarsen. 
 
In totaal 20 teams hadden zich gemeld in diverse combinaties zoals, 
vader-zoon,  vader-dochter,  vriend(in)-vriend(in),  oude 
tafeltennismaatjes uit  het verleden en oud clubgenoten, 7 oud Tatic-
ers!,  die elkaar weer gevonden hadden. 
 
Dit gemêleerde gezelschap stond borg voor een zeer gezellig en 
geslaagd toernooi. 
In de verschillende poules werd dan ook met veel niveauverschil en 
nog meer enthousiasme een echt gezelligheidstoernooi gespeeld. 
 
Op een gegeven moment zie je dan toch ook weer het 
tafeltennisgevoel boven komen bij de tafeltennissers, je zal toch een 
beetje  hoog moeten eindigen nietwaar , wat de spanning in de 
poules toch weer verhoogde.  
 
De uitslagen zijn voor mij , gezien het handschrift van Jos, moeilijk 
weer te geven, maar gezien de gelijkwaardige prijzen op de tafel zijn 
we allemaal winnaars geworden.  HULDE !! 
 
Jan en Karel, bedankt voor het werk aan de bar en nogmaals Jos 
een fijn toernooi. Bedankt allemaal. 
 
Louk Scheffer 
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WK Finale 2011 
 
Waar was jij toen het gebeurde? Meestal gaat het dan over iets 
schokkends. JFK, 11 september, Pim fortuyn, Theo van Gogh. En 
anders wel over een sport gebeurtenis. Hilbert van der Duim, 5 
december 1982, toen Nederland het EK won, Sven Kramer. De 
nieuwste historische sportdag is 15 mei, en dankzij Luuk waren wij 
erbij. 
 
Op die dag werd namelijk de WK finale gespeeld in Ahoy. Uniek 
natuurlijk zo’n groot evenement in eigen land, daar moet je als 
sportliefhebber bij zijn. Dat was mijn gedachte toen het idee 

geopperd werd om met Jovo hiernaartoe te 
gaan. Een paar weken van te voren bleek echter 
dat zich nog een uniek sportmoment zou gaan 
voor doen. De beslissing in de Eredivisie ging 
vallen op de laatste speeldag, in een onderling 
duel tussen de nummers 1 en 2. Dilemma, 

dilemma! Toch maar het WK, maar dan wel met een lijntje naar het 
stadion. 
 
Afijn, ’s ochtends had ik wat 
meer tijd dan de anderen 
omdat het voor mij wat 
dichterbij is, dus er was genoeg 
tijd voor de verplichte 
wedstrijddag rituelen, daarna 
bijna een rood shirt 
aangetrokken om niet op te 
vallen tussen de Chinese 
tafeltennis fans, maar gezien 
de tegenstander van Ajax toch 
maar niet. Daarna naar Ahoy 
om ons bij de rest van Jovo te 
voegen.  
De plaatsen waren prima, 
boven in de onderste ring, 
schuin achter de tafel. De sfeer 
was ook leuk, vooral toen Timo 
Boll als laatste Europese 
vertegenwoordiger in de halve 
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finale mocht aantreden tegen de uiteindelijke winnaar Jike Zhang. 
Opgezweept door het publiek wist hij de eerste game nog te winnen, 
maar daarna bleek het klasse verschil toch wel echt te groot. Iets te 
groot om het een spannende wedstrijd te maken, maar wat een 
fantastische ballen kon die Jike slaan. Die spanning haalde de niet-
Aziatische helft van de toeschouwers wel ergens anders vandaan. 
Ajax was op 1-0 gekomen. De dames dubbel finale was een Chinees 
onderonsje. Gelukkig hadden ze rugnummers. 2-0 en gelijk 2-1, het 

zal toch niet weer hè, net als de week 
ervoor? Jike wist zijn geweldige vorm 
vast te houden in de finale. Zijn 
tegenstander bood meer tegenstand en 
er was zelfs een aantal spectaculaire 
rallies, maar de winnaar stond eigenlijk 
wel vast. Wat een anderwereldlijk spel, 
wat een snelheid. In de Arena was het 
minder overtuigend, maar vlak voor tijd 

kwam dan toch de bevrijdende 3-1. De prijsuitreiking hebben we 
gelaten voor wat het was. Hup in de auto naar Amsterdam, onze 
reisgenoten gedropt en met de tram richting het Museumplein. Dat 
was eigenlijk vol maar op techniek hebben we ons een plaatsje 
schuin naast het podium weten te bemachtigen. Doe dat maar eens 
na Jike! 
 
Maarten 
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Van de secretaris 
 
Mijn eerste jaar als secretaris van de club is voorbij en ik kan zeggen 
dat ik het wel een leuke job vind. Het was even veel werk om alles 
naar eigen hand te zetten, maar ik vind het leuk om wat voor de club 
te doen! Toen Wouter  besloot om toch  penningmeester te worden, 
zorgde  dat wel voor  nog meer extra werk. Er gingen dagen voorbij 
dat we het alleen maar over Jovo hadden toen onze zoon Koen op 
bed lag!! Nu loopt alles aardig op rolletjes en kunnen we het ook 
over wat anders hebben….  
Dat we veel 
nieuwe 
leden 
hebben 
gekregen 
afgelopen 
jaar, hoef ik 
niemand 
meer te 
vertellen, 
maar 
kennen we 
ze ook? Ik 
zal proberen 
ze een 
beetje aan 
jullie voor te stellen. 
In oktober konden we Kemal  en Murat verwelkomen als eerste  
nieuwe leden van het seizoen. Ze komen trouw op de dinsdag een 
balletje slaan. In november kwam Rene Appelman langs. Hij had wel 
eens een balletje geslagen en wilde beter worden, dus volgde hij de 
trainingen van Fero. Met als resultaat dat hij het afgelopen seizoen al  
zijn eerste competitiewedstrijden heeft gespeeld in de 6e klasse. 
Knap. 
De welbekende René ( Riebeek) was van zijn voetblessure genezen 
en besloot weer te gaan spelen. Hij nam zijn zoon Wesley  mee en 
die nam een vriend (Emil) mee en zo hadden we weer 2 nieuwe 
leden.  Ook in januari lid geworden is Merijn van Raaphorst. Hij deed 
mee aan het revivaltoernooi en besloot meteen lid te worden. Helaas 
hebben we hem verder in het seizoen niet meer gezien, maar bij het 
laatste toernooi deed hij weer  vol overgave mee . Ik hoop je volgend 
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seizoen toch wat vaker te zien! 
Om leden te werven begonnen we met de tafelverhuur op de 
dinsdag. Dankzij fantastisch werk van Bob en Piet werd onze club 
snel gevonden op internet en we  kregen bijna iedere week mensen 
uit de buurt die wilden spelen. De eerste twee, die zo bij Jovo 
terechtgekomen zijn,  zijn Marcel en Frans. Ze speelden altijd met 
z’n tweeën, maar daar heb ik verandering in gebracht. Het is nl veel 
leuker om ook eens tegen een ander van de club te spelen. Zo leren 
ze iedere keer weer wat bij! 

Ewoudt en Mohamed zijn zo 
ook bij de club gekomen in 
februari. Ik heb met hen 
helaas weinig contact gehad. 
Ik hoop ze in augustus op de 
maandag of dinsdag wat 
vaker te zien. 
Bob had ondertussen ook 
iemand meegenomen, die 
een heel bekend gezicht 
had. Hij bleek een aantal 
jaren geleden ook bij Jovo te 
hebben gespeeld en besloot 

weer lid te worden .Zijn naam : Michiel de Beet. Welkom terug op de 
club! 
Rob Ayal kwam In Amsterdam West wonen en zocht een gezellige 
vereniging. Hij keek eerst bij Amsterdam 78 en daarna bij ons. De 
keus was snel gemaakt…..Ook fijn is dat hij competitie gaat spelen 
in een nieuw team met  Gina en Leon. Succes! 
Piet kende ook nog wel iemand:  John Englisch. Deze heer op 
leeftijd (74jaar)  wilde ook wel tafeltennissen. In mei is hij mee 
geweest naar de WK in Rotterdam en dat was erg leuk. Kort daarna 
kwam het bericht dat hij ernstig ziek is. We wensen hem en zijn 
familie veel sterkte. 
Rob Kolhoff kon het daar niet bij laten zitten en nam ook iemand 
mee, die goed kon pingpongen. Hij had een tijd niet gespeeld, maar 
dat was niet te zien. Competitiespelen hoeft van hem nog niet zo. 
Toch is zijn naam veelvullend gevallen tijdens de teamindelingen, 
maar tevergeefs;  hij blijft lekker met iedereen vrijblijvend een balletje 
slaan . Misschien volgend seizoen … 
Selcan heet hij (niet te verwarren met Serkan) 
Eind maart kwam Mamdouh binnen wandelen en wilde voor de 
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resterende maanden graag lid worden. Hij speelt  veel en goed en 
het wachten is op een mooie competitiestart, zou ik zeggen. 
Tenslotte werden in juni ook nog 3 mensen lid en ik denk dat we 
kunnen zeggen dat  het seizoen niet meer stuk kan! De broertjes 
Michiel en Meindert Koelink kwamen de club verrijken (ook na een 
paar keer een tafel te hebben gehuurd) en  niet te vergeten Hans 
Veerman( terug van 
weggeweest).   
Helaas moet ik ook melden dat 
3 mensen dit jaar hun 
lidmaatschap hebben opgezegd, 
nl 
Ronald Wijnands, Thijs van Hout 
en Peter Lei. Maar de laatste 
zou het liefst morgen weer 
beginnen bij Jovo, maar zijn 
schouder laat dat niet toe. We wensen hem het allerbeste en hopen 
hem weer in de armen te sluiten als zijn schouder genezen is. 
En wie dacht dat ik nu eindelijk klaar was met deze opsomming, we 
hebben ook jeugdspelers bij Jovo!  Onder de bezielende leiding van 
Karel, Rob, Jan, Ernst en Nick hebben we dit jaar 11 jeugdleden  
enthousiast weten te maken voor het tafeltennis bij Jovo, nl: 
Abdelkarim, Pepijn, Hamza en Aya, Onur, Ryan, Zeki en Orhan, 
Feyzullah, Cihangir en  Dario. 
Welkom bij de club allemaal! 
 
Renske  
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mededelingen 
 
 
 

 Maandag 22 augustus starten de trainingen weer. 
 
 

 maandag 12 september start de competitie. 
 
 

 Dinsdag 4 oktober is de Algemene Leden Vergadering. 
 
 

 Na een kort ziekbed is deze zomer John Englisch (74) 
overleden. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe. 

 
 

 Johan Staal is dit jaar 50 jaar lid van 
Jovo. Dat laten we natuurlijk niet 
zomaar voorbij gaan... 
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Ranglijst JOVO 
 
(medio 2011; na de voorjaarscompetitie NTTB/Holland-Noord)  
 
                         Rating     Competitie      Licentie 
 
 1. Rob Kolhoff            460   60% 1e klasse (N=30)   D 
 2. Luuk Krom              453   53% 1e klasse (N=30)   D 
 3. Marcel van Teeseling   423   73% 2e klasse (N=30)   D 
 4. Bob Lei                419   22% 1e klasse (N=18)   D 
 5. Arnold Dermout-Cramer  409   17% 1e klasse (N= 6)   D 
 6. Martin Mars            394   44% 2e klasse (N=27)   E 
 7. Herman Brom            392   42% 2e klasse (N=12)   E 
 8. Rene Riebeek           367   67% 3e klasse (N= 9)   E 
 9. Fernando Sobral        364   64% 3e klasse (N=25)   E 
10. Wouter Stroosnijder    359   17% 2e klasse (N=18)   E 
11. Michel Bogaert         350   50% 3e klasse (N=14)   E 
12. Paul Bakker Schut      345   45% 3e klasse (N=10)   E 
13. Ton Uiterwijk          344   44% 3e klasse (N=18)   E 
14. Marianne Foekens       333   33% 3e klasse (N=12)   F 
15. Ronald Wijnands        333   33% 3e klasse (N= 9)   F 
16. Nick Breur             332   32% 3e klasse (N=28)   F 
17. Thijs van Hout         327   27% 3e klasse (N=11)   F 
18. Piet Verdouw           288   38% 4e klasse (N=24)   F 
19. Maarten Verdouw        282   81% 5e klasse (N=21)   F 
20. Renske Stroosnijder    280   30% 4e klasse (N=27)   F 
21. Karel Mellenbergh      269   22% 4e klasse (N=18)   F 
22. Serkan Bayazit         268   73% 5e klasse (N=30)   F 
23. Jeroen Sanders         266   71% 5e klasse (N=21)   F 
24. Mark Mangnus           256   93% 6e klasse (N=29)   F 
25. Henrik Svahnstroem     251   56% 5e klasse (N= 9)   F 
26. Louk Scheffer          237    6% 4e klasse (N=18)   G 
27. Kees van Swieten       228   79% 6e klasse (N=24)   G 
28. Chris Bronkhorst       219   74% 6e klasse (N=23)   G 
29. Johan Staal            216   71% 6e klasse (N=24)   G 
30. Pieter Spierenburg     206   61% 6e klasse (N=23)   G 
31. Theo Mulder            201   56% 6e klasse (N=18)   G 
32. Dolf Steenbergen       195   50% 6e klasse (N=14)   G 
33. Leon Bakker            185   40% 6e klasse (N=20)   G 
34. Henk Brunekreef        180   35% 6e klasse (N=20)   G 
35. Henk Vlaming           175   30% 6e klasse (N=23)   G 
36. René Appelman          128    4% 6e klasse (N=23)   H 
37. Jan van de Velden      120    0% 6e klasse (N= 9)   H 
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 Over de jeugd 
 
Jaren heb ik als een beunhaas getafeltennist. Nimmer een trainer 
gehad, alle slagen als kind mijzelf aangeleerd; thuis, tussen de 
schuifdeuren zoals dat heet. Die prutstechiek begon me op den duur 
wel tegen te staan, vooral toen mij gevraagd werd mee te werken 
aan het starten van een jeugdafdeling bij JOVO. Hoe kon ik die 
kinderen de slagen goed leren die ik zelf nooit goed had geleerd? 
Nadat ik eenmaal had toegezegd lid te worden van de 
jeugdcommissie bleek dat alles nogal mee te vallen. Kinderen zijn – 
wat de techniek betreft – geen kritische consumenten. Een trainer 
die een tof sportsfeertje kan creëren bereikt meer dan 
tafeltennisprofessor Saai. We leven niet in China. 
 
Maar dit tafeltennisjaar is anders voor mij. Niet alleen door de 
training van onze onvolprezen trainer Fero Peres.  
Ook omdat ik de NTTB-opleiding volg tot “Tafeltennistrainer 2”. Mijn 
kennis van techniek, tactiek, coaching, en natuurlijk ook van training 
geven is enorm toegenomen. Bij de opleiding hoort ook een stage bij 
een ervaren jeugdtrainer. Sinds september draai ik daarom als 
assistent-trainer-coach mee bij de jeugd van AMVJ, onder leiding 
van de ervaren rot Henk Hoonings. Vooral dankzij Henk is die 
jeugdafdeling van hoog niveau. De wedstrijdteams worden af en toe 
kampioen. De jeugd kan er dan ook drie maal per week trainen en 
velen maken daar gebruik van; zowel beginners als wedstrijdspelers. 
De betere wedstrijdspelers blijven jarenlang lid, ook als zij al naar de 
middelbare school gaan. Alleen al sinds september is de 
jeugdafdeling  gegroeid met zo’n 15 nieuwe leden. Indrukwekkend is 
dat alles. Zo’n jeugdafdeling kan alleen bestaan als zij geleid wordt 
door een kundige gedreven trainer die bereid is om er onnoemelijk 
veel tijd in te stoppen. Dat zie je 
bij alle succesvolle 
tafeltennisverenigingen met 
jeugd in onze regio. Henk 
Hooning (AMVJ, HBC), Piet 
Keek (VDO), Arno Hensen 
(HBC, VDO), Ron Olijdam (o.a. 
HBC), Henk Pel (Uitgeest), ... 
en zo kan ik nog wel even 
doorgaan. Sommigen zijn 
semiprof, de meeste vrijwilliger. 
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Als zo’n trainer stopt is het gevaar groot dat zijn jeugdafdeling in 
korte tijd als een mislukte soufflé in elkaar stort. 
 
Hoe zit het nu bij JOVO? We hebben al twee gediplomeerde trainers, 
Karel Mellenbergh en Rob Verkes; binnenkort zal ik de derde zijn. 
Worden wij dan ook een topclub bij de jeugd? Tja, .. over de 
toekomst van de JOVO-jeugd wordt binnen onze vereniging 
verschillend gedacht. Duidelijk is wel dat onze jeugdafdeling niet 
prestatief is maar vooral recreatief. We doen ook veel promotiewerk 
voor tafeltennis in onze buurt; niet alleen met onze jeugdafdeling 
maar vooral door het geven van tafeltennislessen op basisscholen. 
Daar zijn we goed in. Maar mijns inziens zullen we nooit een 
jeugdclub worden als AMVJ. De gedreven, kundige en enthousiaste 
trainer en organisator, vergelijkbaar met Henk Hoonings bij AMVJ, 
die ontbreekt bij ons. Karel heeft zijn handen al vol aan onze 
recreatieve jeugd en aan het schoolwerk. Rob wil alleen training 
geven; hij wil geen organisatorisch werk te doen. En ik kan en wil 
niet de benodigde tijd besteden aan een grote groep wedstrijdjeugd. 
Ik ben geen Henk Hoonings. Ik weet hoeveel energie het kost om de 
organisatie van wedstrijdjeugd op pijl te houden, want in 2008 heb ik 
met veel moeite één wedstrijdteam van ons laten meedraaien in de 
jeugdcompetitie. Laten we daarom beseffen dat we voor de toekomst 
bij JOVO moeten mikken op de recreatieve jeugd. Je ziet de kids 
vaak zichtbaar genieten, dat geeft voldoening. Maar bedenk wel dat 
de meeste spelertjes die alleen maar trainen en daarbij geen 
competitie spelen, het na een paar jaar meestal voor gezien houden. 
Je moet dus voortdurend werven om de grootte van de 
trainingsgroep op pijl te houden, en dat lukt ons niet altijd in 
voldoende mate. Wanneer één van onze jeugdleden wedstrijdspeler 
kan en wil worden, dan verwijzen we hem of haar naar een 
prestatieve club. In het nabije verleden heb ik al eens zulke spelers 
bij Amsterdam ’78 geïntroduceerd. Als het JOVO-bestuur een hoger 
ambitieniveau heeft dan zie ik maar één oplossing: dan moet zij in 
zee gaan met Paul Molenaar, een van overheidswege gefinancierde 
tafeltennisprofessional, de zgn. combinatiefunctionaris. Maar die stap 
heeft het bestuur in het verleden niet aangedurfd. Laten we daarom 
goed beseffen wat we zijn: een gezellige vereniging met een 
recreatieve jeugdafdeling. En laat dat maar zo blijven. 
  
 
Nick Breur 
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Teamindeling 
 
Jovo 1 Jovo 2 Jovo 3 

Luuk Krom Marcel van Teeseling Michel Bogaert 

Bob Lei Herman Brom Marianne Foekens 

Arnold Dermout Cramer Martin Mars Rene Riebeek 

Rob Kolhoff  Wouter Stroosnijder Fernando Sobral 

  Ton Uiterwijk 

Jovo 4 Jovo 5 Jovo 6 

Nick Breur Jeroen Sanders Loek Scheffer 

Paul Bakker Schut Maarten Verdouw Renske Stroosnijder 

Karel Mellenbergh Henrik Svahnstrom Piet Verdouw 
 Serkan Bayazit  
Jovo 7 Jovo 8 Jovo 9 

Chris Bronkhorst Kees van Swieten Leon Bakker 

Johan Staal Dolf Steenbergen Gina Scharff 

Henk Brunekreef Pieter Spierenburg Rob Ayal 

 Rene Appelman  
Jovo 10   
Theo Mulder   
Henk Vlaming   
Mark Mangnus   
Jan van der Velden   
 

Team w 37 w 38 w 39 w 40 vrij w 43 w 44 w 45 w 46 w 47 w 48 

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

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

Jovo 3 VR vr do VR   VR vr VR VR vr vr 

Jovo 4 VR vr vr VR   VR vr VR VR do di 

Jovo 5 ma VR VR vr   wo VR di vr VR VR 

Jovo 6 VR di di VR   VR wo VR VR do di 

Jovo 7 di VR VR di   vr VR di vr VR VR 

Jovo 8 di DO DO di   wo DO do ma DO DO 

Jovo 9 VR vr VR VR   vr X VR vr di VR 

Jovo 10 vr VR do wo   VR VR ma VR VR di 
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De hosting en domeinnaamregistraties rondom de Jovo-website 
worden mogelijk gemaakt door de sponsoring van Vellance. Dé 
Managed Hosting provider uit Amsterdam die staat voor kwaliteit, 
flexibiliteit, persoonlijk contact en snelheid. Van klein MKB tot 
multinational. 
Interesse? Kijk op www.vellance.com of bel met 020-4892455. 
 


