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Redactie-praat 
 
   
De dagen lengen weer en die lengende dagen vullen we onder 
andere met het spelen van de voorjaarscompetitie. Meer dan eens 
reden om de JOVO Info uit te brengen met welgemeende maar 
inmiddels gedateerde nieuwjaarswensen van de voorzitter aan ons 
allen, bovenal ook aan de mensen voor wie afgelopen jaar helaas 
minder voorspoedig verliep. Stuk voor stuk mannen die hun strepen 
hebben verdiend binnen onze vereniging en om hun kleurrijke 
karakter worden geroemd.  
 
Dan chronologisch even terug in de tijd. Twee bijdragen naar 
aanleiding van het Kersttoernooi 2014 luisteren deze JOVO Info op. 
Ruud van Wees met een minutieus verslag en een hartverwarmend 
stukje van Theo en Angelo van Baarsen. 
 
Deze seizoenshelft werd op 23 januari jl. ingeluid met de nodige 
plankenkoorts, namelijk vanwege het Plankentoernooi. In het 
achterhoofd van menig langdurig lid een bekende spelvorm. Het 
veroorzaakte bij heel wat deelnemers in ieder geval hoofdbrekens en 
horendolheid. Verderop in deze editie een verslag hiervan. 
 
Gedurende het Plankentoernooi vernam ik ook de weerstand die een 
aantal leden heeft bij de komst van de omstreden ‘plastic bal’, die de 
plaats van de huidige tafeltennisbal gaat innemen, per 
najaarscompetitie 2015. Voor je het weet is het zover. 
 
Veel leesplezier toegewenst. 
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker
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Van de voorzitter 
 
Afgelopen seizoenshelft was geen uitzonderlijk spannend of 
bijzonder half jaar. Het wordt helaas m.n. gekenmerkt door 
ziekte(herstel) van een aantal van onze leden, t.w. Jan van de 
Velden en Jos van Baarsen. Jos ziet zich helaas niet meer in staat 
om te tafeltennissen door een heel scala aan ellende w.o. 
boezemfibrilleren, zie zijn stukje verderop in deze JOVO info. We 
wensen hem er sterkte mee. Jan heeft door z’n ziekte en 
behandeling een flinke optater gekregen en is daarvan herstellende, 
dit gaat naar verluidt echter heel moeizaam. Ook hem wensen we 
sterkte. Ik moet er met dit soort gevallen altijd aan denken dat 
ouderdom met gebreken komt. Een trieste constatering.  
 
Minder oud (49) maar zo mogelijk nog harder onderuit ligt onze 
voormalige trainer Fero Peres. Op mijn nieuwjaarswens voor hem 
kreeg ik het antwoord dat het heel slecht met hem ging, hij was 10 
kg afgevallen (en het was al niet veel meer), had/heeft continue pijn, 
kon/kan amper nog eten en drinken (veel komt terug) en slapen 
lukt(e) ook niet meer… Begin januari zijn Menno Herstel en ik toen 
z.s.m. bij hem langs gegaan, voordat het te laat was. Het was mooi 
en triest tegelijk.  
 
Ik schrijf hierboven ook bijvoorbeeld had/heeft omdat ik niet weet of 
Fero er bij het schrijven van dit stukje er nog is, ik ben bang van niet. 
Fero is/was een markant persoon en zoals met alle markante 
personen worden ze geliefd of niet. Fero kon heel uitgesproken zijn, 
zeker ook in z’n tijd dat hij nog wedstrijden speelde. Hij had/heeft een 
heel hoge self esteem (eigendunk) en leidde de trainingen dan ook 
vaak in z’n driedelige pak. Als hij wedstrijden verloor had hij je laten 
winnen want eigenlijk was hij veel beter, en dat zei hij je ook gewoon. 
Ook wilde hij vaak, toen hij nog competitie speelde, meteen drie 
potjes achter elkaar spelen omdat hij nog moest opereren in het 
ziekenhuis waar hij werkte. Vervolgens bleef hij dan na zijn potjes 
wel weer zo lang dat je dacht ‘moet jij niet werken dan?’. Ik heb tot 
m’n laatste ontmoeting met hem getwijfeld aan wat er nou allemaal 
waar is/was van wat hij vertelde. Hij blijft/bleef voor mij deels een 
mysterie. Sommigen stoorden zich enorm aan zijn gedrag en 
houding, ik zelden. Ik denk altijd, als je je stoort aan iemand dan 
denk je blijkbaar dat hij of zij zich beter kan voordoen dan dat hij 
doet. Fero had naar mijn idee gewoon altijd een beetje rare kronkels 
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en kon dus niet heel makkelijk, zoals zijn critici, gewoon even 
‘normaal’ doen. Fero is/was niet gewoontjes en dat maakte hem in 
mijn optiek ook tot een mooi, kleurrijk figuur. Ik zal hem missen. 
 
Rest mij jullie een goed en bovenal gezond tafeltennisjaar te 
wensen! Veel leesplezier met deze JOVO info. 
 
En zoals Jos altijd zei bij zijn voorwoordstukjes: de ballen! 
 
Groet,  
 
Bob Lei 
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TOERNOOIVERSLAGEN 

Kersttoernooi 2014 
 
Op vrijdag 19 december was het lang onduidelijk, met hoeveel 
personen we dit gezellige jaarlijkse toernooi nu eigenlijk gingen 
spelen: een enkeling bleef zonder afmelden weg en andere 
deelnemers hadden zich vooraf niet aangemeld. De laatsten waren 
natuurlijk meer dan welkom. Jammer blijft, dat niet iedereen op tijd 
kwam, zodat we al met al pas erg laat van start konden gaan. 
Uiteindelijk waren er 26 deelnemers, wat minder is, dan we gewend 
zijn. Enkele vaste deelnemers hadden echter al andere afspraken. 
 
Dit alles kon de pret echter niet drukken. Er was door organisatoren 
Piet en Ruud weer gekozen voor het bekende 50-puntensysteem. 
Teams van twee personen speelden tegen elkaar 4 enkels en één 
dubbel van 10 punten elk. Om tegen te gaan, dat sterkere spelers 
samen in één team zouden komen, waren de 26 deelnemers vooraf 
ingedeeld in twee sterktegroepen. Een speler uit de groep met 
sterkere spelers werd door loting gekoppeld aan een speler uit de 
andere groep. Zo ontstonden over het algemeen redelijk 
gelijkwaardige teams. 
 
Er werd in poules van 4 of 5 teams tegen elkaar gestreden en aan 
het gejuich en gelach te horen had men veel plezier. Er werden 
leuke en spannende wedstrijden gespeeld, die regelmatig maar met 
twee punten verschil gewonnen werden. De betere spelers hadden 
daarbij het dilemma, of ze tegen veel zwakkere tegenstanders nu wel 
of niet voluit moesten spelen. Al te vriendelijk spelen kon je wel eens 
later kostbare punten kosten, maar door al te fanatiek te spelen, 
maakte je geen vrienden en het paste ook niet bij dit toernooi. 
Moeilijk! 
 
Na de eerste ronde kon iedereen even bijkomen en zorgde good old 
Karel weer voor de nodige drankjes en lekkere hapjes. Er werd 
opnieuw geloot en je speelde met een nieuwe partner tegen, over 
het algemeen, geheel nieuwe tegenstanders, ook nu weer in poules 
van 4 of 5 teams.  Zo kon iedereen lekker veel spelen, maar 
begonnen de organisatoren wel een beetje verontrust op hun 
horloge te kijken. Maar ach, bij JOVO zijn ze wel wat gewend op dat 
terrein.  
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Rond 00.15 uur waren alle wedstrijden gespeeld en kon er een 
tussenstand worden opgemaakt. Daaruit bleek, dat er zeker nog zo’n 
10 mensen in aanmerking kwamen voor de hoofdprijzen, dus moest 
het traditionele round-the-table de beslissing brengen. Drie 
deelnemers geloofden het wel, de overige 23 stelden zich op aan 
weerszijden van de tafel. Over het algemeen wordt deze spelvorm 
alleen bij de jeugd gespeeld, maar het is leuk om te zien, hoe ook 
onze senioren hier elke keer weer enorm veel plezier aan beleven. 
De eerste die afviel kreeg één bonuspunt, de volgende twee enz. De 
winnaar kon dus nog 23 bonuspunten verdienen. Opvallend goed 
presteerden vader Theo en zoon Angelo van Baarsen. Als Vrienden 
van JOVO zien we ze alleen tijdens toernooien, verder spelen ze 
nauwelijks. Theo kwam bij de laatste 6, zoon Angelo verloor 
uiteindelijk de finale van Alfons Waldram. 
 
Nadat alle punten waren opgeteld, was eindelijk duidelijk wie de 
prijswinnaars waren. Na de huldiging van de kampioenteams JOVO 
4 en 10 door voorzitter Bob Lei volgde de prijsuitreiking. Angelo van 
Baarsen had met zijn bonuspunten precies genoeg punten gescoord, 
om als derde te eindigen. Hij zat die avond te mopperen, dat hij 
normaal veel beter speelde. Gelukkig maar voor de rest, anders was 
hij misschien wel 1

e
 geworden .Tweede werd de nog steeds niet te 

stuiten Henk Brunekreef. Bijna 77 jaar, niet te geloven toch?! Het 
blijft een genot, om te zien hoe hij zich verweert. De eerste plaats 
was weggelegd voor Fernando Sobral. In de poulewedstrijden had 
hij tweemaal alle wedstrijden gewonnen. Wel liep hij aan het eind 
van de avond op zijn tandvlees en kostte het moeite, om hem over te 
halen toch nog mee te doen aan het round-the-table. Daar lag hij al 
snel uit, maar hij pakte net genoeg bonuspunten, om toch nog 
verdiend eerste te worden.  
 
Daarmee kwam weer een eind aan dit geweldige traditionele 
toernooi en ging iedereen met de even traditionele kerststaaf 
(bedankt Alfons) als troostprijs naar huis. Eindstand: 

1. Fernando Sobral 

2. Henk Brunekreef 

3. Angelo van Baarsen 

Piet Verdouw en Ruud van Wees 
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De Kerstgedachte 
 
Wij, vrienden van JOVO, Theo van Baarsen en zoon Angelo, 
mochten ook meedoen met dit kersttoernooi. Helaas wist zoonlief 
niet meer hoe laat het toernooi begon, dus kwamen we pas rond 
20.30 uur aan. Gelukkig hadden we niet voor al teveel vertraging 
gezorgd, maar we moesten vrij snel en zonder in te spelen onze 
partijen afwerken. Voor mij was dat minder succesvol. Voor ik een 
beetje ingespeeld was, was de eerste ronde al voorbij. Angelo echter 
had een beetje geluk met de indeling, maar speelde ook al best 
redelijk goed.  
 
Tussen de eerste en de tweede ronde hebben we even kunnen 
trainen en dat leverde in de tweede ronde toch weer een wat beter 
resultaat op. Met hulp van het worst/kaas ronddelen tijdens het 
spelen werd het niveau van vooral Angelo steeds hoger. Na de twee 
rondes van het 50-puntenspel, moesten we nog even round-the-table 
spelen. Ikzelf kwam tot de laatste 6, maar Angelo haalde de finale. 
Die verloor hij door een gelukje van zijn tegenstander, maar 
uiteindelijk haalde Angelo zowaar de derde prijs overall. Hij koos 
voor de chocola, maar door zijn vader aangemoedigd (ik dus) koos 
hij uiteindelijk toch voor het Belgisch bier. Dat hij na afloop alsnog 
ook de “merci”chocola kreeg van Renske (nog bedankt hiervoor) 
maakte hem eigenlijk de morele winnaar van dit toernooi.  
 
Met nog twee banketstaven (volgende keer een grotere tas 
meenemen) en een zeer trotse vader omdat zijn zoon de prijzen had 
weggekaapt, gingen wij zeer tevreden naar Almere terug. Heel erg 
bedankt voor het organiseren van dit toernooi en dat we nog mee 
konden doen terwijl we al een uur te laat waren. Tot 23 januari 
(inmiddels gespeelde Plankentoernooi red.). 
  
Angelo en Theo van Baarsen 
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Het Plankentoernooi 
 
Op 23 januari 2015 vond het aloude Plankentoernooi plaats. Het 
afgestofte wedstrijdreglement schreef voor dat games tot 21 punten 
werden gespeeld, zoals in een ver verleden blijkbaar de normaalste 
gang van zaken was. Gravend in mijn geheugen bleek ik dit toch ook 
al in mijn systeem te hebben. Om de vijf punten wisselen van 
service, werkelijk wennen. Daarbij gebruikmakend van hierboven 
afgebeeld slaghout, die na elke game op de tafelhelft moest worden 
achtergelaten. De verschillende plankjes bleken namelijk toch 
verschillend van elkaar. 
 
Piet Verdouw kondigde de voorronde aan, waarin proef kon worden 
gedraaid, maar meteen ook al een schifting naar Verliezer- en 
Winnaarspoule werd gemaakt. De sterkste tegen de zwakste, in 
ranking dan bleek later. Verrassingen konden niet uitblijven met deze 
afwijkende gebruiken, hetgeen al meteen bewezen werd toen René 
Riebeek van Angelo van Baarsen verloor. 
  
In poules van vijf of zes ging men vervolgens stug door met 
ellenlange rally’s of missers. Net als je dacht het door te hebben 
kwam weer een lekkere afzwaaier of werd het netje niet eens 
gehaald. Bij de gebroeders Lei vlogen de vonken uit het hout en ging 
het niveau naar een hoger plan. Mooi om te aanschouwen hoe 
gewaagd ze aan elkaar waren. 
 
Na een succesvolle voorronde ging bij ondergetekende de tweede 
ronde voor geen hout, verloor alle vier mijn partijen. Bleef toch in 
mijn gebruikelijke spel volharden die ik doorgaans aardig speel met 
het met rubber belegen batje. Een van mijn partijen was tegen de 
latere verliezend finalist in de Winnaarspoule, Angelo van Baarsen. 
In zijn finale verloor hij van nieuwbakken lid Raymond Plandsoen 
(hieronder op foto in de finale), recent overgekomen van MEO. In 
twee games dwong Raymond dit met veel geduld en vastheid af.  
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De finale in de Verliezerspoule ging tussen René Riebeek en Henk 
Brunekreef. René was inmiddels weer tot sterkste gegroeid gezien 
zijn goede spel en won afgetekend in twee games.  
 
Al met al een toernooi waarbij iedereen met een schone lei aan 
moest beginnen en de waardering voor het moderne batje duidelijk 
werd. Met dankzegging aan de beste bardame van Amsterdam, 
Tonnie Verdouw, en organisatoren Piet Verdouw en Wouter 
Stroosnijder, sluit ik dit verslag af.  
 
Leon Bakker 
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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’. 

 
Clubtenues 
 
De originele JOVO-shirts zijn te koop 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 wilt kopen. 
 
Opzeggingen en nieuwe leden 
 
In de periode september t/m januari heeft een aantal leden 
opgezegd:       
 

Roger Arcilla 
 Bin Su 
 Rob Verkes 
 Dana Ibrahim 
 Teo Georgoulis 
 Kostas Lakarias Ziogkos 
 
De volgende jeugdleden hebben opgezegd: 
 
 Kiki Fellinger 
 Feodor Gabsatarov 
 Lou Querido 
  
In deze periode zijn ook nieuwe leden aangemeld: 
 
 Willem Maarschalkerweerd 
 Pavlos Polianidis 
 Piotr Waranecki 
 Wouter Vloothuis 
 Raymond Plandsoen 
 Pascal Veenendaal 
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Nieuw jeugdleden zijn:   
 
 Jessica Talsma 
 Felix Kolls 
 Samin Stoffels 
      
Veel plezier bij JOVO!  
 
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. 
 
 

Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
Laatst op de training liet Karel mij de omstreden niet-celluloid bal 
(‘plastic bal’) zien, die per najaar 2015 ons geduld op de proef gaat 
stellen.  
Bij een aantal verenigingen is de bal al op proef. Op het oog weinig 
mis mee. Maar vreemd, dus min of meer onbemind. Karel heeft een 
aantal balletjes besteld, zodat de JOVO-teams die spelen bij 
betreffende verenigingen er al mee kunnen oefenen. Trainer Philip 
was er niet enthousiast over. Rare stuit, ander effect. 
 
Zie bijgaande link voor een filmpje erover: 
http://www.ttc-tegelen.nl/nieuws/De-plastic-bal-is-op-komst-
.html 
of 
http://youtu.be/GTC3RaHN4tc 

mailto:secretaris@ttc-jovo.nl
http://www.ttc-tegelen.nl/nieuws/De-plastic-bal-is-op-komst-.html
http://www.ttc-tegelen.nl/nieuws/De-plastic-bal-is-op-komst-.html
http://youtu.be/GTC3RaHN4tc
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De percentages/standen - Voorjaar 2014 

 
 
 

Najaarscompetitie 2014 - Senioren Holland-Noord 
 
 

1e klasse - Poule D 
--------------------------------- 
The Victory 2             10 - 67 
Olympia (E) 2             10 - 56 
Disnierats 3              10 - 54 
JOVO 1                    10 - 48 
Victory '55 2             10 - 45 
Esopus 2                  10 - 30 
 
2975277  R. Kolhoff (Rob) JOVO 1  30  20   67% 
1699129  L. Krom (Luuk)   JOVO 1  30  19   63% 
2422672  A.M. Dermout-Cr. JOVO 1  24   1    4% 
 
 
2e klasse - Poule B 
--------------------------------- 
ASSV 2                    10 - 74 
ZTTC 3                    10 - 72 
Uitgeest 1                10 - 60 
JOVO 3                    10 - 46 
Victory '55 5             10 - 30 
HTC 7                     10 - 18 
 
0220888  M. van Teeseling JOVO 3  26  16   62% 
2912669  W. Stroosnijder  JOVO 3  24  13   54% 
4047004  M.J. Wolter      JOVO 3  14   5   36% 
1538179  F.C. Sobral      JOVO 3  23   4   17% 
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2e klasse - Poule E 
--------------------------------- 
Het Nootwheer 2           10 - 67 
JOVO 2                    10 - 56 
HTC 6                     10 - 55 
Victory '55 4             10 - 48 
Amsterdam '78 5           10 - 38 
Heemskerk 1               10 - 36 
 
3806235  F.R. van Munster (Frederik) 27  25   93% 
2209448  E. van der Eijden (Edward)  21  12   57% 
2173469  B.A. Lei (Bob)              27  14   52% 
3146148  R. Riebeek (Rene)           15   4   27% 
 
 
3e klasse - Poule C 
--------------------------------- 
US 10                     10 - 64 
VDO 1                     10 - 57 
DOKO (V) 2                10 - 56 
JOVO 5                    10 - 54 
TSO 2                     10 - 39 
Flits/Theresia 2          10 - 30 
 
2791005  M. Mars (Martin)      30  23   77% 
1686948  E.J. Gremmee (Erik)   24  12   50% 
1241219  M.J. Bogaert (Michel) 27  12   44% 
2976621  P.T. Lei (Peter)       6   2   33% 
 
 
3e klasse - Poule E 
--------------------------------- 
JOVO 4                    10 - 69 
HBC 5                     10 - 63 
Oranje Zwart 1            10 - 52 
Sporting SDO 2            10 - 47 
Tempo-Team 7              10 - 43 
Het Nootwheer 7           10 - 26 
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2466163  A. Webster (Andre)      27  27  100% 
1241324  A.F.M. Buffing (Antoon) 24  24  100% 
2173540  A.N.J. Waldram (Alfons) 24   9   38% 
1876755  E. van Nieuwenhuijse  3   0    0% 
4101989  R.J. Webster-Walraven  9   0    0% 
 
 
4e klasse - Poule F 
--------------------------------- 
Nieuw Vennep 4            10 - 78 
De Volewijckers 1         10 - 74 
HBC 8                     10 - 48 
JOVO 6                    10 - 46 
Rapidity 7                10 - 27 
Rijsenhout 2              10 - 27 
 
2517922  M. Verdouw (Maarten)    12   7   58% 
3010088  S. Bayazit (Serkan)     21  12   57% 
2331520  D. Koolhaas (Dirk)      21  11   52% 
3529689  J. Sanders (Jeroen)      6   2   33% 
3080766  H. Svahnstroem (Henrik)  6   1   17% 
 
 
5e klasse - Poule C 
--------------------------------- 
Uitgeest 3                10 - 75 
ASSV 6                    10 - 72 
Het Nootwheer 17          10 - 47 
JOVO 7                    10 - 43 
Flits/Theresia 3          10 - 38 
Holendrecht 4             10 - 25 
 
3965330  L.W. Bakker (Leon)     24  15   63% 
2134033  M.A. Mangnus (Marc)    12   6   50% 
1180390  R.T. Scharff (Gina)    14   6   43% 
2791932  K. Mellenbergh (Karel) 18   5   28% 
3095680  L. Scheffer (Louk)     11   2   18% 
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5e klasse - Poule E 
--------------------------------- 
VDO 4                     10 - 70 
Het Nootwheer 14          10 - 69 
TSTZ Haarlem 9            10 - 49 
HTC 15                    10 - 42 
Rapidity 9                10 - 39 
JOVO 9                    10 - 31 
 
2229820  J.J. de Jong (Han)       21  14   67% 
2320422  T. Mulder (Theo)         15   4   27% 
2791990  R.J. van de Water (Ruud) 27   5   19% 
2229812  E. Wichard (Ernst)       27   5   19% 
 
 
5e klasse - Poule F 
--------------------------------- 
De Volewijckers 3         10 - 68 
ASSV 5                    10 - 64 
Diemen 5                  10 - 53 
Amsterdam '78 11          10 - 50 
JOVO 8                    10 - 43 
Amstelveen 6              10 - 22 
 
2517891  K. van Swieten (Kees)    23  11   48% 
3972002  R.J.C. Appelman (René)   11   5   45% 
2637853  D. Steenbergen (Dolf)    20   8   40% 
2517883  P. Spierenburg (Pieter)  19   3   16% 
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6e klasse - Poule G 
---------------------------------- 
JOVO 10                   10 - 75 
Oranje Zwart 2            10 - 74 
Patrios 3                 10 - 52 
Het Nootwheer 20          10 - 33 
Sporting SDO 5            10 - 30* 
HTC 18                    10 - 26 
 
2115330  C. Bronkhorst (Chris)    26  21   81% 
0134998  J.N.A. Staal (Johan)     24  19   79% 
4048513  M.B. Herstel (Menno)     23  17   74% 
2209723  H. Brunekreef (Henk)     14   6   43% 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
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.vellance.com/
skype:020489245
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