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Redactie-praat 
 
De avond op de gracht valt al weer wat vroeg, maar is nog lekker 
nazomers en versierd met het eerstgevallen herfstblad, dit alles 
duidend op de opmaat naar het najaar. Onze voorzitter kijkt bij het 
voltrekken van dit feit even achteruit, maar vervolgens met volle 
kracht vόόruit. Er is namelijk veel te doen op het gebied van de jeugd 
en de samenwerking met de gemeentelijke instanties. Wouter gaat 
hier ook uitgebreid op in.  
Daarnaast is een nieuwe trainer gevonden in de persoon van Philip 
Stöve, welbekend met de filosofie van Fero, zodat de overdracht van 
tafeltenniskennis en -vaardigheid op hoog niveau blijft. Onlangs heeft 
Bob hier een en ander over rondgemaild. 
Verder de niet te missen bijdragen van Ruud van Wees over de 
toernooien en het 65-jarige jubileum van JOVO, een mooi vervolg op 
zijn uiteenzettingen in de voorgaande editie van de JOVO Info. Ruud 
van Wees zet daarin de jubilarissen en onmisbare vrijwilligers van 
JOVO nog eens in het zonnetje. 
De Secremeester drukt ons vervolgens op het hart dat iedere JOVO-
er de jubileumeditie van JOVO nog kan ontvangen indien dit er nog 
niet van gekomen was.  
Kijkend naar de toekomst die JOVO nog vele jaren te wachten staat, 
wijst Wouter ons in een mailwisseling met Ruud van de Water op de 
discussie en besluitvorming rond de ‘Plastic bal’. Is het nu een 
verlate 1-april-grap of serieuze toekomstmuziek? 
Tussen alle bedrijven door heeft Menno vele mooie plaatjes 
geschoten en gecreëerd van het jubileumfeest en al zijn overige 
bezigheden met betrekking tot JOVO. Deze zijn op de website en op 
Facebook. De onafscheidelijkheid met zijn camera en het 
tafeltennisbatje bleek zelfs op de camping. Dat hij inmiddels weer 
terug is op het honk blijkt wel uit de foto die hij maakte tijdens de 
ALV, welke terug te vinden is op onze Facebookpagina en al vele 
malen is geliked.   
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker



 5 

Van de voorzitter 
 
Zo die vakantieperiode is weer omgevlogen! Zelf ben ik er erg druk 
geweest met het coördineren van de verbouwing van m'n nieuwe 
huis en het daar naartoe verhuizen. Vervolgens twee oude woningen 
leeg achtergelaten en dat was ook makkelijker gezegd dan gedaan. 
Ben blij als straks alles voorbij is en ik weer normaal kan werken.  
 
Afgelopen half jaar bij JOVO was ouderwets goed: een spannende 
competitie, leuke toernooien, een super puzzeltocht met etentje ter 
gelegenheid van JOVO's 65-jarig bestaan en dat alles op rolletjes 
dankzij de vele kundige vrijwilligers, wat wil je nog meer?  
 
Komend half jaar gaan we ook een nieuw pad met de jeugd 
bewandelen. Het afgelopen half jaar zijn er veel jeugdleden 
bijgekomen en samen met de Dienst Maatschappelijke 
Ondersteuning (DMO) van de gemeente hebben we plannen om de 
nieuwe jeugdleden sneller te doen ontwikkelen en, in aantal, verder 
te doen groeien.  
 
In verband met de helaas tanende gezondheid van onze trainer Fero 
hebben we voor de training van de senioren een goede, nieuwe 
trainer gevonden: Philip Stőve. Philip speelt zelf landelijk en de 
eerste reacties op zijn trainingen zijn bijzonder positief.  
Rest mij iedereen een mooi nieuw tafeltennisseizoen te wensen en 
zoals Jos van Baarsen altijd al zei: de ballen. 
 
Groet,  
 
Bob Lei 
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Wat doen Jovo leden op vakantie als er geen tafeltennistafel op de 
camping is? 
 

 
 

(Herstel Werkzaamheden Fotografie) 
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JOVO’s jeugdafdeling 
 
Er zijn nog senioren die het niet weten, maar JOVO heeft ook een 
jeugdafdeling. De laatste jaren was deze afdeling heel klein met circa 
5 leden, maar afgelopen seizoen was daar ineens een opleving en 
aan het einde van het seizoen waren er 21 jeugdleden Die kinderen 
komen natuurlijk niet zomaar aanwaaien. In dit stukje wordt uitgelegd 
hoe de leden binnenkomen en wat onze plannen zijn met de jeugd.  
In de directe omgeving van het Wachterliedplantsoen zijn veel 
scholen. Deze scholen zijn afgelopen jaar benaderd door Paul 
Molenaar. Hij is combinatiefunctionaris bij Sportservice Amsterdam 
en hij probeert kinderen aan het sporten te krijgen. Dit doet hij 
ondermeer door tafeltennisclinics te geven op scholen. Aan 
geïnteresseerde kinderen wordt aangeboden dat ze 10 
opeenvolgende weken kennismakingslessen kunnen volgen bij 
JOVO voor € 15. Deze inkomsten zijn voor de vereniging. Afgelopen 
seizoen hebben ongeveer 25 kinderen deze lessen gevolgd. Een 
deel is gestopt na die 10 kennismakingslessen, maar er zijn na de 10 
lessen ook kinderen lid geworden.  Die zijn nu dus jeugdlid bij JOVO 
en krijgen training op woensdagmiddag.   
Het is wel zo dat het verloop vrij groot is. Kinderen switchen snel van 
sport. Ook zijn er ouders voor wie de contributie een belemmering is. 
Begin 2014 heb ik een plan opgesteld hoe we de jeugdafdeling meer 
vorm kunnen geven.  We willen dat er meer binding /clubgevoel 
ontstaat en dat het leuk is om lid te worden van JOVO. We hebben 
de banden aangehaald met Sportservice Amsterdam en Stadsdeel 
West en maken gebruik van de daar aanwezige expertise. Dit alles 
heeft inmiddels geleid tot een aantal wijzigingen: 

 De duur van de training is opgerekt tot 2 uur (iedere woensdag 

van 15.00 uur tot 17.00 uur) 

 Er is in Carlo Rumping een nieuwe jonge trainer aangetrokken die 

een belangrijke spil moet worden om  het jeugdbeleid verder 

vorm te geven 

 Bestaande en nieuwe jeugdleden krijgen gratis een leuk JOVO-

shirt  

 24 september wordt een kennismakingstoernooi georganiseerd bij 

JOVO waarmee we ook weer nieuwe leden willen aantrekken. 
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Ook komend seizoen worden weer scholen benaderd. We willen in 
meerdere groepen aan ca 45 kinderen kennimakingslessen 
aanbieden. Daarnaast wordt onderzocht of we op termijn op 
maandagavond de zaal voor de wat oudere jeugd kunnen 
openstellen (bijvoorbeeld van 18.00 uur tot 19.30 uur). 
Tenslotte proberen we de ouders ook meer te betrekken bij de club 
en willen we met enkele betrokken ouders een jeugdcommissie 
invoeren die contacten onderhoudt met de trainer en het bestuur en 
hand- en spandiensten verricht. 
 
Mogelijk vind je het leuk om af en toe op woensdagmiddag tijdens de 
trainingsuren de trainer te helpen. Naast de groepstraining kunnen 
de kinderen veel leren in 1-op-1 spelletjes tegen een senior die het 
leuk vindt om zijn kennis op kinderen over te brengen. Laat het één 
van de bestuursleden gerust weten als het je leuk lijkt om hierbij te 
helpen.   
Stapje voor stapje proberen we zo weer een bloeiende jeugdafdeling 
te krijgen. Want we vinden dat een club niet alleen senioren moet 
hebben, maar ook jonge aanwas die ons over een aantal jaar uit de 
hogere teams speelt. 
 
Wouter Stroosnijder 
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Van de archivaris 
 
Jubilarissen 
Voorafgaand aan het JOVO-Open dubbelkampioenschap werden 
Jan van der Velden en Maarten Verdouw gehuldigd, omdat ze 25 
jaar lid zijn van de vereniging. Ze ontvingen de daarbij behorende 
zilveren speld als aandenken en natuurlijk de gebruikelijke bos 
bloemen. Hieronder een kort overzicht van hun ”carrière” bij JOVO.  
 
Jan van der Velden 
Jan was al wat langer bekend met JOVO via zijn dochter Wendy en 
zijn zoon Marco. In 1989 besloot hij zelf ook te gaan tafeltennissen 
bij de recreanten. Al snel bleek hij een grote aanwinst voor de 
vereniging. Dat betrof niet zo zeer zijn sportieve prestaties, omdat hij 
altijd lekker op recreatief niveau is blijven spelen, maar vooral 
vanwege zijn tomeloze inzet voor de vereniging. Al snel verrichtte hij 
allerlei hand- en spandiensten en vormde hij al snel eerst samen met 
zijn zoon Marco en later met Karel Mellenbergh de 
reparatiecommissie. Vele jaren onderhield hij de tafeltennistafels en 
repareerde alles wat los en vast zat in en rond de kantine. Een 
absoluut hoogtepunt was zonder meer in 2003 de bouw in korte tijd 
van een eigen kantine in onze huidige zaal, op de plek waar nu onze 
tafels opgeborgen worden.  Wat hij, Karel en anderen voor elkaar 
kregen, was werkelijk ongelooflijk. Terecht werd hij toen voor zijn 
jarenlange inspanningen benoemd tot Lid van Verdienste. Hij kon wel 
weer gelijk aan de bak, om onze nieuwe kantine te beschermen 
tegen inbrekers, maar we hebben nog jaren genoten van deze eigen 
plek. 
Het was dan ook dieptriest, dat enkele jaren later deze mooie 
kantine weer afgebroken werd, al hebben we er wel iets moois voor 
terug gekregen. Het tijdelijk verblijf in de Roos van Dekemaweg 
bezorgde ook Jan grijze haren, als hij die al niet had, vanwege de 
vele inbraken en vernielingen, die de reparatiecommissie met alle 
mogelijke manieren probeerde tegen te gaan. Ondertussen was hij 
ook betrokken bij de besprekingen over de nieuwe accommodatie. 
De terugkeer naar de huidige zaal was dan ook een grote opluchting. 
Sindsdien vormt hij met Karel een fantastisch duo achter de bar, 
zowel bij de senioren als woensdagmiddag bij de jeugd. Daarmee 
nemen ze het bestuur heel wat zorgen uit handen. Samen met Karel 
zorgt hij ook voor de opvang van nieuwe leden en heeft al heel wat 
“passanten” overgehaald lid te worden. 
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Groot was de schrik, toen het vorig jaar er naar uit zag, dat het de 
slechte kant uitging met de gezondheid van Jan. Jan vocht zich 
echter terug en het ziet er nu gelukkig weer een heel stuk beter voor 
hem uit. We hopen dan ook van harte, dat we nog vele jaren van Jan 
zijn aanwezigheid mogen genieten, we kunnen hem nog lang niet 
missen. 
 
Maarten Verdouw 
Maarten werd in 1989 lid, toen de jeugdafdeling nog goed draaide. 
En paar jaar later stortte de boel in, maar gelukkig bleef hij lid. In 
1993 werd hij zelfs clubkampioen bij de jeugd. Eenmaal bij de 
senioren begon hij bescheiden in de 6

e
 klasse en speelde gelijk met 

Gina Scharff. Er zouden samen nog veel mooie jaren volgen, waar 
hij uiteindelijk rond de 4

e
 en 5

e
 klasse speelde. Op sportief gebied 

kennen we Maarten ook van het JOVO-Open, waar hij met vader 
Piet altijd leuk verkleed een geducht koppel vormt. In 2007 wisten ze 
zelfs, verkleed als de Argentijnse piraten Vlezige Piet en Korte 
Maarten, dit toernooi te winnen. 
Maarten kwam op 11-09-2000 op voorspraak van Gina in het bestuur 
en wel gelijk als voorzitter. Niet dat hij die functie echt ambieerde, 
maar hij wilde de vereniging niet in de steek laten, toen hem 
gevraagd werd het stokje van Gina Scharff over te nemen. Nadat hij 
in 2002 naar Schiedam verhuisde, was de verre reisafstand moeilijk 
te combineren met het voorzitterschap en droeg hij in 2003 zijn 
functie over aan Jos van Baarsen. Hij bleef echter wel tot 2012 in het 
bestuur, toen hij zijn functie niet meer kon combineren met zijn 
privéleven.  
In die periode was hij vooral actief op de achtergrond. Velen kennen 
hem natuurlijk van het regelen van de bardiensten, maar daarnaast 
was hij ook een tijdlang druk bezig met de nieuwe huisvesting en 
met het herschrijven van het Huishoudelijk Reglement. Hij was 
binnen het bestuur de man met kennis van de regeltjes en 
ondersteunde het bestuur waar mogelijk. Ook was hij een periode 
behulpzaam bij het realiseren van het clubblad.  
Al met al was Maarten een van die stille krachten, waar een 
vereniging niet zonder kan. Hopelijk blijft hij nog vele jaren lid. 
 
Ruud van Wees 
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
JOVO-Open 2014 
 
Of het nu slecht weer is of (meestal) mooi weer, elk jaar kent dit 
toernooi steeds een grote groep enthousiaste deelnemers, die er 
samen een gezellige avond van maken. Met liefst weer 43 
deelnemers, verdeeld over 21 teams zit dit toernooi wel zo’n beetje 
aan zijn limiet. Dankzij de medewerking van alle spelers, die zorgden 
voor een vlot spelverloop, liep het toernooi echter als een trein. Voor 
iedereen, die hem nog niet had gekregen, lag er nog een exemplaar 
klaar van het jubileumblad. Ook was er nog voor de liefhebber uit de 
oude doos een los embleem, dat in 1988 het levenslicht had gezien. 
 
Na wat huldigingen (zie elders) begon het toernooi met de 
voorronde, om de sterkteverdeling te bepalen van de finalerondes. 
Er werd gespeeld om 2 gewonnen games. Han de Jong met Rob 
Ayal deden het erg goed, net als de broers Theo en Aljo van 
Baarsen. Daarmee plaatsten beide koppels zich wel in een sterke 
poule, waarin ze het net niet redden. Arnold Dermout Cramer en 
René Riebeek mochten tegen Eric Gremmee en zijn maatje Pieter 
de Weerd uitvechten, wie eerste werd in de poule en zich daarmee 
zouden plaatsen voor de kampioenspoule. Eric en Pieter bleken het 
sterkste koppel. 
 
Om 22.15 uur werd aan de finalerondes begonnen, waarbij het nu 
om 3 gewonnen games ging. Doordat de krachtsverschillen nu 
kleiner waren, werden de wedstrijden gelijk een stuk spannender. 
Veel games werden met slechts 2 punten verschil beslist. Leuk was 
weer te zien, dat sterkere spelers het spel simpel hielden en geen 
onmogelijke ballen sloegen, zodat ook de minder ervaren spelers 
volledig bij het spel betrokken werden. Daardoor ging niemand 
gefrustreerd naar huis en werd iedereen in zijn waarde gelaten. Dat 
is precies, waarin het bij dit toernooi om gaat, mijn complimenten. 
 
Ik zal je niet vermoeien met allerlei namen en uitslagen. Iedereen 
had een verschrikkelijk leuke avond en daar gaat het tenslotte 
allemaal om. Natuurlijk sta ik wel even stil bij de kampioenspoule. 
Eric en Pieter hadden hun kruit nog niet verschoten, maakten het de 
anderen flink moeilijk (3-2 verlies tegen de latere kampioen!) maar 
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werden toch 4
e
. Luuk Krom en Wouter Stroosnijder hadden kansen 

op winst tegen de andere prijswinnaars, maar kwamen steeds net 
een of twee puntjes tekort. Met mijn grapje tegen Luuk, dat het mij 
speet, dat ik hem aan zo’n zwakke teamgenoot had gekoppeld, 
speelde ik volgens Wouter zeer gevaarlijk spel. Luuk was wel zo 
eerlijk te zeggen, dat Wouter eigenlijk misschien wel de beste van 
hun beiden was geweest. Sorry Wouter! 
 
Het draaide dus uiteindelijk om de strijd tussen Martin Mars met 
Edwin Roumimper en Edward van der Eijden met 'good old' Onno 
Jaggie. Het werd uiteindelijk een zenuwslopende wedstrijd met de 
standen 11-7, 7-11, 9-11, 11-9 en 14-12! Nadat de rookwolken waren 
opgetrokken, bleken Martin en Edwin de gelukkigen en daarmee 
uiteindelijk kampioen van het JOVO-Open Dubbelkampioenschap. 
Keurig rond 00.15 uur volgde traditiegetrouw de uitvoerige 
prijsuitreiking. Karel Mellenbergh had zichzelf weer overtroffen en 
een grote tafel vol met leuke en lekkere prijzen verzorgd, zodat 
iedereen iets uit kon zoeken en tevreden naar huis ging. Dit jaar 
werd er voor gekozen, om de prijzen weer eens uit te reiken van 
nummer één naar nummer laatst. Help mij volgend jaar herinneren, 
om dan weer ervoor te kiezen, dat eerst alle poulewinnaars een prijs 
uit mogen kiezen, vervolgens alle nummers twee enz. Wel zo eerlijk 
en leuk. 
 
Vooral nieuwe deelnemers van andere verenigingen spraken hun 
verwondering en bewondering uit, dat JOVO elk jaar weer dit 
geweldig leuke toernooi kosteloos organiseert. Dat dit in deze 
moderne tijd met al zijn bezuinigingen nog gebeurde en mogelijk 
was! Leuke complimenten, die ik graag doorgeef, in de hoop, dat we 
dit geweldige toernooi nog jaren zullen organiseren. 
 
Ruud van Wees 
 
 

Sport Europe US-Open 2014 
 
Net als de afgelopen vijf jaar heeft de tafeltennisvereniging US de 
SportEurope US-Open georganiseerd. De zesde editie van dit mooie 
en succesvolle tafeltennistoernooi heeft op zaterdag 6 september 
2014 plaatsgevonden. 
Het evenement vond plaats in de Amstelcampushal. Voor degene die 
het toernooi niet kennen, het gaat om een toernooi bedoeld voor 
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heel tafeltennissend Nederland, van jong tot oud en van J tot A 
licentie. Na afloop van het toernooi was er een heerlijk Chinees 
buffet en een spetterend feest! Voor eenieder die lekker een balletje 
wilde slaan vlak vóór de competitie was dit een mooi moment. 
Of het nu slecht weer is of (meestal) mooi weer, elk jaar kent dit 
toernooi steeds een grote groep enthousiaste deelnemers, die er 
samen een gezellige avond van maken.  
De Jovo-deelnemers aan dit toernooi waren: 
 
Ernst Wichard (actiefoto) 
Kees van Swieten 
Rob Kolhoff 
Arnold Dermout Cramer 
Jo Schaekens 
Fernando Sobral 
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De Plastic Bal 
 
(vermeende 1-aprilgrap, doch serieuze toekomstmuziek) 

 
Om jullie vast op de hoogte te brengen hieronder het besluit van het 
hoofdbestuur (van de NTTB, red.) omtrent het spelen met de nieuwe 
plastic bal ofwel de niet celluloid bal. M.i.v. van het nieuwe seizoen 
worden internationale wedstrijden met deze bal gespeeld worden en 
vanaf het seizoen 2015/2016 is iedere vereniging verplicht om met 
deze bal zowel competitie als  toernooien te spelen.  

Alleen in het geval de invoering van deze bal problemen met zich 
meebrengt zal het HB zich opnieuw buigen over dit besluit. Dit zal 
m.i. alleen gebeuren als blijkt dat de beschikbaarheid van deze bal 
bij het seizoen 2015/2016 nog onvoldoende is maar die kans acht ik 
zeer klein.  

Hierbij ook een link waarin jullie een interview met de directeur 
tafeltennis van de NTTB kunnen lezen dat volledig over de plastic 
bal gaat (is een ander artikel dan hieronder, red.). 

http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/interview-met-achim-sialino-
over-de-nieuwe-plastic-ballen/ 

(…) Dit is geen verlate 1 april grap maar een uitvoering van een op 
het laatste ITTF congres  genomen besluit dat door alle 
tafeltennisbonden overgenomen moet worden. De reden hiervoor 
schijnt dezelfde te zijn toen een aantal jaar geleden groot aantal 
lijmen en  het lijmen in de speelzaal verboden werden i.v.m. de 
aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen in die lijmen dit zou 
ook het geval zijn met de huidige celluloid ballen. 

Ik verwacht dat vanaf het seizoen 2015/2016 ook in de 
afdelingscompetitie het verplicht wordt om met de plastic ballen te 
spelen. 

 

http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/interview-met-achim-sialino-over-de-nieuwe-plastic-ballen/
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/interview-met-achim-sialino-over-de-nieuwe-plastic-ballen/
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Als ik op de site van Posnosport kijk zie ik dat de plastic ballen van 
Tibhar vanaf eind juli beschikbaar zijn. 

Groeten, 

Ruud v.d. Water 

(wordt vervolgd hieronder) 

 

Vervolgartikel, ontvangen van Ruud v.d. Water: 

Hoofdbestuur neemt besluit over 
invoering plastic bal 

<image002.jpg> 

Het Hoofdbestuur heeft in haar vergadering op 12 juni j.l. een 
besluit genomen over de invoering van de plastic bal, 
internationaal ook wel de niet-celluloid bal genoemd. Per 1 juli 
is het mogelijk om tijdens nationale toernooien en tijdens de 
competitie gebruikt te maken van de plastic bal in plaats van de 
huidige celluloid ballen. 

De eredivisieverenigingen wordt aanbevolen vanaf het najaar 2014 
(september) met de nieuwe ballen te spelen. Het spelen met de 
plastic ballen wordt voor de eredivisie per 1 januari 2015 verplicht. 

De nieuwe ballen, die door het afschaffen van celluloid, per 1 juli 
worden geïntroduceerd op internationaal niveau, zullen vanaf het 
seizoen 2014/2015 ook gebruikt worden tijdens het merendeel van 
de nationale toernooien. De toernooien waar vanaf september 2014 
met plastic ballen gespeeld zal worden zijn: 
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 Masters; 

 NK A; 

 NTTB Beker; 

 Finale eredivisie; 

 A-jeugdtoernooien (A-Jeugdranglijsttoernooien, Nationale 
Jeugd Meerkampen en NJK). 

 

Vanaf het seizoen 2015/2016 worden alle nationale toernooien met 
plastic ballen gespeeld. Ook zijn alle verenigingen vanaf het seizoen 
2015/2016 verplicht competitie en toernooien te spelen met de 
nieuwe plastic bal. 

Wanneer de invoering van de plastic ballen problemen met zich mee 
brengt (op welk gebied dan ook), zal het Hoofdbestuur zich opnieuw 
beraden over dit besluit. 

(einde artikel) 

  
Van de Secremeester 
 
 Zoals bekend zijn Renske en Wouter Stroosnijder de secretaris en 
de penningmeester van JOVO. Samen informeren ze de JOVO-
leden over ditjes en datjes in de rubriek ‘Van de Secremeester’. 

 
JOVO-agenda 
In het kader van ‘Wist u dat’… Op de JOVO-site is de JOVO agenda 
te vinden. Hierin kan je bijvoorbeeld zien wanneer de zaal open is; 
welke teams er op een bepaalde dag thuis spelen en wanneer er 
toernooien of bekerwedstrijden worden georganiseerd. Handig toch? 

 
JOVO Telefoonnummer  
Zoals eerder al gemeld, we hebben een telefoon in de JOVO 
kantine. Het telefoonnummer is 06-15390356. Wij zijn nu daarmee 
bereikbaar voor verenigingen en tafelhuurders.  
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat we met deze telefoon gaan 
bellen. Er staat maar een klein beltegoed op.  
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Clubtenues 
Er zijn weer nieuwe JOVO-shirts binnen. Ook shirts in de gangbare 
maten L, XL en XXL zijn nu weer verkrijgbaar voor € 20.  
Er zijn ook nog enkele broekjes beschikbaar. Deze kosten € 15. Laat 
het even weten aan één van de bestuursleden als je een shirt of 
broek wil kopen. 
 

Opzeggingen en nieuwe leden  
In de periode januari t/m juni 2014 heeft een aantal leden opgezegd: 
           Herman Brom 

Irene Burgers 
 Lida Krul 
 Martin Sollmann 
 Ton Uiterwijk 

Vincent van der Want 
  
Ton Uiterwijk heeft op moeten zeggen vanwege rugklachten. Deze 
maken hem het spelen onmogelijk. Ton blijft wel graag op de hoogte 
van de club-nieuwtjes en heeft aangegeven dat hij weer lid zal 
worden zodra zijn rug dit weer toelaat.  
 
De volgende jeugdleden hebben opgezegd: 
 Ibrahim Ayadi 
 Ryan van den Heuvel 
 Otto van Hulst 
  
In deze periode zijn ook nieuwe leden verwelkomd: 
 Kostas Lakiaras Ziogkos 
 Antoon Buffing 
 Edwin van Nieuwenhuijsen 
 Alfons Waldram 
 Rosita Webster 
 André Webster 
 Ben Quaak 
 
Nieuw jeugdleden zijn:   
 Rowan Gabriel 
 Querien van Dort 
 Silvan Kruijer 
 Nubia Alink 
 Star Stephens 
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 Yanin Chomtaworn 
 Feodor Gabsatarov 
 
NB: jeugdleden die in het voorjaar lid zijn geworden en in juni weer 
hebben opgezegd worden niet genoemd.  
      
Veel plezier bij JOVO!  
 
 

Trainen 
Op maandagavond worden de senioren-trainingen gegeven. De 
kosten voor 30 lessen bedragen € 65. Als je hieraan ook wil 
deelnemen geef dit dan door aan Renske Stroosnijder.  
Voor degenen die vorig jaar meetrainden gaan we er van uit dat je dit 
jaar ook weer mee doet. Als je wilt stoppen geef dit dan ook aan bij 
Renske. 
 

Jubileumblad 
Er zijn nog enkele jubileumbladen beschikbaar. Mocht het je ontgaan 
zijn dat er een jubileum-uitgave is verschenen (dat lijkt ons 
onmogelijk) en wil je er een hebben informeer dan even waar ze 
liggen. 
 

Opzeggen lidmaatschap 
Het lidmaatschap van JOVO kan alleen schriftelijk per email worden 
opgezegd. Deze opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het einde 
van het seizoen (31 mei dus) zijn ontvangen door de secretaris. Dit 
kan via email aan secretaris@ttc-jovo.nl 
De secretaris stuurt een bevestiging van je uitschrijving als lid van 
JOVO. 
NB: Het is voor senioren alleen mogelijk om je lidmaatschap aan het 
einde van het verenigingsjaar te beëindigen. Jeugdleden kunnen ook 
halverwege het seizoen (per 1 februari) opzeggen. 
 
 

mailto:secretaris@ttc-jovo.nl
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Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
In de vakantie is er weer groot onderhoud gepleegd aan de tafels en 
zijn er nieuwe netjes aangeschaft. Die willen we natuurlijk netjes 
houden. Daarom wederom het verzoek deze netjes op te bergen 
zoals op de foto. Dan gaan ze veel langer mee 
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De percentages/standen - Voorjaar 2014 

 
2e klasse - Poule D 

--------------------------------- 

JOVO 1                    10 - 67 

Spaarne 2                 10 - 64 

HBC 4                     10 - 58 

Victory '55 4             10 - 50 

Nieuw Vennep 3            10 - 40 

US 9                      10 - 21 

 

L. Krom (Luuk)               29  23   79% 

R. Kolhoff (Rob)             29  20   69% 

F.R. van Munster (Frederik)  14   8   57% 

A.M. Dermout-Cramer (Arnold) 15   6   40% 

 

 

2e klasse - Poule G 

---------------------------------- 

Victory '55 2             12 - 101 

JOVO 2                    12 -  69 

Sporting SDO 1            12 -  59 

Tazano 96 1               12 -  57 

US 8                      12 -  48 

Amsterdam '78 5           12 -  48 

ZTTC 5                    12 -  38 

 

E. van der Eijden (Edward)   26  22   85% 

B.A. Lei (Bob)               29  17   59% 

R. Riebeek (Rene)            23  10   43% 

M. Mars (Martin)             27   9   33% 

 

 

2e klasse - Poule H 

--------------------------------- 

US 6                      12 - 94 

HTC 4                     12 - 75 

JOVO 3                    12 - 73 

Het Nootwheer 3           12 - 63 

Patrios 1                 12 - 60 

AMVJ 2                    12 - 32 

Tazano 96 2               12 - 23 

 

M. van Teeseling (Marcel)    33  22   67% 

W. Stroosnijder (Wouter)     33  21   64% 

F.C. Sobral (Fernando)       36  22   61% 

 

http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008443
http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008446
http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008447
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3e klasse - Poule P 

--------------------------------- 

Amsterdam '78 7           10 - 67 

HBC 6                     10 - 57 

JOVO 4                    10 - 50 

Oranje Zwart 1            10 - 48 

Tempo-Team 7              10 - 45 

VDO 3                     10 - 33 

 

M. Foekens (Marianne)        17  12   71% 

E.J. Gremmee (Erik)          29  17   59% 

M.J. Bogaert (Michel)        24  12   50% 

P.T. Lei (Peter)             17   2   12% 

 

 

4e klasse - Poule I 

--------------------------------- 

Rapidity 6                10 - 75 

Het Nootwheer 11          10 - 64 

Patrios 3                 10 - 52 

HTC 11                    10 - 44 

JOVO 5                    10 - 43 

ZTTC 13                   10 - 22 

 

S. Bayazit (Serkan)          27  18   67% 

M. Verdouw (Maarten)         24  12   50% 

D. Koolhaas (Dirk)           24   9   38% 

H. Svahnstroem (Henrik)       9   3   33% 

J. Sanders (Jeroen)           3   0    0% 

 

 

4e klasse - Poule M 

--------------------------------- 

Heemskerk 3               10 - 71 

Meertreffers 1            10 - 63 

TSTZ Haarlem 6            10 - 60 

Spaarne 4                 10 - 44 

Rijsenhout 2              10 - 40 

JOVO 6                    10 - 22 

 

P. Verdouw (Piet)             21   9   43% 

R. Stroosnijder-Slagt (Renske)24   8   33% 

K. Mellenbergh (Karel)        18   1    6% 

L. Scheffer (Louk)            24   1    4% 

 

 

 

http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008457
http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008460
http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008464
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5e klasse - Poule F 

--------------------------------- 

MEO 2                     10 - 72 

ASSV 6                    10 - 58 

The Victory 8             10 - 57 

JOVO 7                    10 - 43 

Holendrecht 4             10 - 42 

HTC 15                    10 - 28 

 

M.A. Mangnus (Marc)          21  16   76% 

I. Krassovski (Ivan)         18   8   44% 

L.W. Bakker (Leon)           24   9   38% 

R.T. Scharff (Gina)          24   5   21% 

 

 

5e klasse - Poule J 

--------------------------------- 

Tempo-Team 12             10 - 76 

DOKO (V) 6                10 - 66 

Sporting SDO 3            10 - 53 

Nieuw Vennep 6            10 - 48 

JOVO 8                    10 - 39 

Rijsenhout 3              10 - 17 

 

K. van Swieten (Kees)        18   9   50% 

R.J.C. Appelman (René)       27  12   44% 

D. Steenbergen (Dolf)        23  10   43% 

P. Spierenburg (Pieter)      15   2   13% 

 

 

6e klasse - Poule A 

--------------------------------- 

Tempo-Team 15             10 - 72 

HTC 16                    10 - 63 

Diemen 8                  10 - 59 

JOVO 9                    10 - 56 

Amsterdam '78 14          10 - 33 

Castricum 4               10 - 17 

 

C. Bronkhorst (Chris)        22  16   73% 

J.N.A. Staal (Johan)         20  12   60% 

M.B. Herstel (Menno)         23   9   39% 

H. Brunekreef (Henk)         19   6   32% 

 

 

 

 

 

http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008471
http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008475
http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008477
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6e klasse - Poule C 

--------------------------------- 

JOVO 10                   10 - 84 

Spaarne 8                 10 - 56 

Nieuw Vennep 7            10 - 45 

VDO 6                     10 - 42 

Diemen 7                  10 - 40 

Het Nootwheer 19          10 - 33 

 

J.J. de Jong (Han)           24  24  100% 

R.J. van de Water (Ruud)     21  19   90% 

E. Wichard (Ernst)           21  16   76% 

T. Mulder (Theo)             21  15   71% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.nttb-competitie.nl/web_programma.php?cnid=10078&cid=10651&pid=1008479
http://www.vellance.com/
skype:020489245
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