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Inleiding 

Het is al weer juni. Het tafeltennisseizoen loopt ten einde. Tijd om even terug te 

kijken op het afgelopen seizoen en om vooruit te kijken.   

De jeugdafdeling van JOVO is het afgelopen jaar flink gegroeid.  Verspreid over 3 

groepen zijn er nu 21 jeugdleden bij JOVO. Daarnaast hebben we veel zgn 10-

lessen spelers mogen begroeten.   

Een flink aantal van hen is na de 10 lessen ook lid 

geworden van JOVO.  

 

Volgend seizoen willen we de jeugdafdeling verder laten groeien. Er zullen dan 

ook enkele veranderingen worden doorgevoerd 

 Er komt een nieuwe trainer die les gaat geven op woensdagmiddag. Op dit 

moment zoekt Paul Molenaar een nieuwe jongere trainer die Rob Verkes 

en Paul Molenaar moet gaan vervangen. In juni zal de nieuwe trainer al 

kennismaken met de spelertjes  

 Paul Molenaar gaat ook volgend seizoen in zijn functie van Combinatie-

Functionaris proberen weer nieuwe leden op de scholen in de omgeving 

van JOVO te werven 

 De trainingstijden worden komend seizoen uitgebreid. Iedere woensdag 

zijn de kinderen van 15.00 tot 17.00 uur welkom 

 Het is de bedoeling dat alle jeugdleden training krijgen in deze 2 uur en 

dat ze ook nog zelf vrij kunnen spelen. Ze worden daarbij zoveel mogelijk 

naar sterkte en leeftijd ingedeeld. Natuurlijk kunnen vriendjes en broertjes 

die dat willen bij elkaar worden geplaatst 

 We willen het ook mogelijk maken om de kinderen die daar aan toe zijn 

weer deel te laten nemen aan toernooitjes en ze op termijn ook echte 

wedstrijden te laten spelen in de officiële competitie op zaterdag. 

 

Woensdag 2 juli - Clubkampioenschappen  

Op woensdagmiddag 2 juli sluiten we het seizoen af met het JOVO jeugd 

clubkampioenschap. We hopen dat alle jeugdleden er dan bij zijn natuurlijk. 

 

De clubkampioenschappen worden gespeeld van 15.30 uur tot 17.30 uur. 
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Clubshirt  

In het najaar krijgen alle JOVO-jeugdleden een leuk JOVO-clubshirt zodat de zaal 

groen kleurt. Je zit niet voor niets op een vereniging. Nieuwe leden krijgen ook 

zo’n shirt.  

 

Contributie 

De contributie blijft gelijk aan het afgelopen seizoen. 

Lidmaatschap voor het hele seizoen (augustus t/m juni) 

kost € 72,50. 

Het wordt ook mogelijk om voor een half seizoen lid te 

worden. Een half seizoen kost € 40,- en loopt van augustus 

tot en met januari of van februari t/m juni.  

 

Goed om te weten: 

 De laatste speelmogelijkheid voor de vakantie is op woensdag 2 juli  

 Volgend seizoen starten we weer op woensdag 20 augustus  

 We trainen dan van 15.00 tot 17.00 uur 

          

Gezocht: Ouders voor de jeugdcommissie 

Het JOVO-bestuur wil de komende jaren meer aandacht geven aan de jeugd. 

Daarbij hebben we wel hulp nodig van de ouders. We willen daarom een 

jeugdcommissie vormen waarin enkele ouders deelnemen. De jeugdcommisie 

houdt contact met de trainer en met het JOVO-bestuur en helpt bij de organisatie 

van bijv. een toernooitje of de training.  

 

Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij één van de bestuursleden.   

 

Het JOVO bestuur wenst iedereen al vast een heel prettige vakantie.  

 

Tot volgend jaar! 
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Toernooien 

Afgelopen periode hebben een aantal spelers ook aan toernooitjes bij andere 

clubs meegedaan.   

 

Hieronder zien jullie enkele foto’s van het toernooi bij AMVJ. 

                         
       Ibrahim de scheidsrechter              Feodor 

 

 

       
                   Roan  

 

 

 

                
        Silvan                                 de familie Kruijer 
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Artis 

Een ander hoogtepunt was de speurtocht in Artis op zondag 25 mei. Hier hebben 

14 jeugdleden aan meegedaan. De speurocht was georganiseerd door ons erelid 

Ruud van Wees vanwege het 65-jarig bestaan van JOVO. Het was een prachtige 

dag waar iedereen van heeft genoten! Hieronder staan twee verslagen van deze 

dag en een aantal leuke foto’s.  Eerst een verslag van Roumaisae en Alae en 

daarna die van Ruud van Wees. Hartelijk dank voor jullie stukjes! 

 

      

 

   

               Artis 

We hebben een puzzeltocht in artis 

gedaan. En raad eens het was super 

leuk. We moesten 28 vragen 

beantwoorden. Die vragen gingen 

vooral over dieren. dan moest je een 

plastic zoekkaart pakken daarna 

moest je het dier opzoeken. Rond half 

een moesten we naar het restaurant 

we hadden een eigen gereserveerde 

tafel. 

We kregen een zak friet en een pakje 

drinken. Daarna gingen we weer 

verder met de  puzzeltocht. wie 

gewonnen had kreeg een klein 

prijsje. 

Roumaisae en Alae. 

 



        JOVO-Nieuwsbrief 1 juni 2014 

 

 5  

 

 

   

 

 

Op 25 mei vierde de jeugd het 65-

jarig jubileum van JOVO met een 

puzzeltocht in Artis. Het was een 

prachtige zonnige dag, net de 

enige dag die week, dat het niet 

regende. Alle kinderen kregen een 

Artistasje met een koek en een 

pakje drinken mee en onderweg 

werd er ook nog getrakteerd op een 

bord patat, wat te drinken en een 

ijsje toe.  

Drie teams, onder begeleiding van 

trainers Rob en Paul, de vader 

van Alae en Roumaisae en van 

Karel, probeerden alle 28 vragen 

goed te beantwoorden en genoten 

ondertussen van de dieren. Het 

werd een zeer spannende strijd, 

die uiteindelijk gewonnen werd 

door Alae, Roumaisae, Silvan en 

Roan. Iedereen was het er over 

eens, het was een geweldig leuke 

dag.  

Ruud van Wees 

 


