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Redactie-praat 
 
   
Zoals het een goede vereniging betaamt, vergaat het reilen en zeilen 
van JOVO evenzo met een lach en een traan. In deze JOVO Info 
dan ook mooie bijdrages waarin beiden ruimschoots aan bod komen. 
Daaronder verslagen van toernooien, waar tussen de games door de 
trieste zaken wellicht ook de revue passeerden.  
In ieder geval laat het de voorzitter niet ongemoeid in zijn vaste 
praatje, zowel huishoudelijk als betrokken en visionair. Vooruitlopend 
op Bob's stukje wil ik Jan hierbij ook nog heel veel sterkte wensen 
met zijn rouwproces, na een toch al bewogen periode voor hem en 
zijn dierbaren. 
Jeroen Wolter en Luuk Krom beschouwen vervolgens in de 
Toernooiverslagen respectievelijk de Clubkampioenschappen en het 
JOVO Open na.  
Nadat Fernando het fenomeen Jan Ove Waldner belicht, zoals van 
velen onder ons ook een van mijn grote helden, legt deze Meester 
het balletje bij de Secremeester. De stand van de vereniging en 
berichten van huishoudelijke aard komen aan bod. Daarbij ingaand 
op de toch wel zorgelijke stand van de jeugd bij JOVO. 
Een andere Meester heeft ons na een slopend ziektebeeld helaas 
verlaten, onze voormalige trainer Fero Peres. Een impressie van zijn 
uitvaart geef ik verderop in deze JOVO Info. Gevolgd door Wat 
Verder nog ter Tafeltennistafel Komt, waarin melding van de nieuwe 
JOVO website wordt gedaan.  
Met droge statistieken, resulterend uit veel bloed, zweet en 
tafeltennisfrustratie, maar zeker ook plezier en gezelligheid, 
besluiten we deze JOVO Info. De uitslagen van de teams en 
individuele scores daarbij opgesomd alsook het programma van de 
onlangs reeds gestarte najaarscompetitie. 
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker
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Van de voorzitter 
 
Hallo allemaal, 
 
Hoop dat jullie een lekkere vakantie hebben gehad. Zelf ben ik 
gisteren (23 augustus jl., red.) net terug van vakantie gekomen. Het 
was heerlijk, ik ben lekker bijgekomen. Zin in het nieuwe seizoen heb 
ik ook. Mijn team gaat weer 'ns 1e klasse spelen. Benieuwd of we er 
weer net zo hard uitvliegen als een tijdje geleden of dat we het nu 
beter doen. Lijfsbehoud is het doel.  
 
Bij JOVO staan wat acties op stapel om nieuwe leden te werven en 
om bestaande leden te behouden. Op zich zijn er de afgelopen jaren 
aardig wat nieuwe leden bijgekomen (ik schat zo'n 20 tot 30 over de 
afgelopen 5 jaar) maar velen van hen zijn na een seizoen weer 
verdwenen. Enerzijds zal het de tand des tijds zijn, anderzijds 
moeten we ook zien die leden meer te behouden. We vergrijzen 
immers flink en het aantal leden is direct gekoppeld aan zaken als 
barprijzen en contributie.  
 
Een aantal van onze plannen op een rijtje: 
1. Een binnenkort te verschijnen nieuwe website (inmiddels live te 
zien op ttvjovo.nl) die, naast het informeren van de bestaande leden, 
het werven van nieuwe leden als belangrijk doel krijgt. De site wordt 
daartoe eigentijdser en aantrekkelijker gemaakt en er komt ook een 
Engelse variant om Engelstalige leden en huurders te werven.  
2. 2. Flyeren. Met de nieuwe website als belangrijk 
communicatiemiddel willen we in de buurt en bij specifieke groepen 
w.o. studenten gaan flyeren.  
3. Het met een gratis les ondersteunen van de 'Health tour' van het 
stadsdeel waarbij deelnemers gestimuleerd worden meer te gaan 
bewegen voor hun gezondheid.   
 
Afgelopen jaar is ons als bestuur ook opgevallen dat er relatief veel 
animo van bedrijven is om een tafeltennistoernooi bij JOVO te 
houden, voor hun eigen personeel. Vaak wordt er dan ook gevraagd 
om een uurtje les, al dan niet met een demonstratie. Het levert 
natuurlijk niet direct leden op maar is natuurlijk wel goed voor de 
promotie van JOVO en voor de kas.  
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Enige grote uitdaging die we hierbij hebben is het hebben van een 
vrijwilliger(s) die de zaal wil openen, de mensen wil welkom heten en 
de bardienst tijdens en na afloop van het toernooi wil doen. Mocht 
iemand dit wel willen doen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, 
dan hoor ik het graag!  
 
Een fijn tafeltennisseizoen gewenst allen! 
 
Rest mij nog Jan van der Velden veel sterkte toe te wensen met het 
verlies van zijn vrouw, Carla van der Velden. 
 
Groet,  
 
Bob Lei  
Voorzitter JOVO 
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
 

Clubkampioenschappen 2015 

 
Op vrijdag 8 mei 2015 vonden de clubkampioenschappen van JOVO 
plaats. Omstreeks 20:00 uur heette voorzitter Bob Lei iedereen 
welkom en werd als eerste de jaarlijkse prijs “Talent van het jaar” 
uitgereikt. Deze prijs gaat naar de speler die in het afgelopen 
seizoen qua rating de meeste progressie heeft geboekt en dit jaar 
was dat Menno Herstel. Tevens werd JOVO 2 (Frederik, Edward, 
Bob en René) gehuldigd voor hun zeer knappe kampioenschap in de 
2e klasse. Nogmaals proficiat allemaal! 
Hierna barstte het toernooi in alle heftigheid los. 26 leden werden 
verdeeld in 2 groepen, 11 in groep A (1e t/m 3e klasse) en 15 in groep 
B (vanaf de 4e klasse). Hoe de strijd zich precies ontwikkeld heeft in 
groep B, heb ik niet echt kunnen volgen. Uiteindelijk werd de finale 
gespeeld door Dirk Koolhaas en Marc Mangnus welke door de 
eerstgenoemde gewonnen werd.  
De A-groep werd in 2 poules verdeeld, een poule van 6 waarin 
vanwege de vele partijen die gespeeld moesten worden om 2 
gewonnen games werd gespeeld en een poule van 5. Zelf zat ik in 
de poule van 5 en hierin heb ik dus alles goed kunnen bijhouden. De 
openingswedstrijd ging tussen de titelhouder Rob Kolhoff en René 
Riebeek en deze werd toch wel verrassend met 3 – 0 heel knap 
gewonnen door René. Rob had geen enkel “gevoel” in zijn 
noppenrubber en na afloop bleek hoe dit kwam: het rubber was niet 
goed gelijmd en er zat een grote bobbel/luchtbel onder zijn rubber! 
Met wat “plak- en knipwerk” werd dit euvel snel verholpen. 
Ook de 2e partij tussen Bob Lei en Marcel van Teeseling (bij de 
meesten van JOVO beter bekend als Tees) leverde een verrassende 
winnaar op, Tees tikte Bob vrij eenvoudig van de tafel. Hierna moest 
ik mijn eerste partij tegen René spelen. De week vóór de 
clubkampioenschappen was ik zowaar eens naar een trainingsavond 
geweest en had een potje tegen René gespeeld. Ternauwernood en 
met enig fortuin kon ik dat potje met 11 – 9 in de 5e game winnen, 
dus ik was gewaarschuwd. Dit keer was René iets ongeduldiger in 
zijn spel en misschien wel wat overmoedig geworden na zijn 
gewonnen wedstrijd tegen Rob, waardoor ik de wedstrijd relatief 
eenvoudig met 3 – 1 kon winnen.    
Vervolgens moest Bob eerst tegen Rob en daarna meteen tegen mij. 
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Het was qua tafeltennis niet Bob zijn avond en in beide partijen 
moest hij het onderspit delven. De volgende partij ging tussen Tees 
en Rob. Tees wist zich geen raad met de noppen van Rob en ging er 
dan ook kansloos vanaf. Tees kreeg echter geen tijd om hier lang bij 
stil te blijven staan, want hij mocht meteen door tegen mij. Een partij 
die in de rijke historie van JOVO diverse keren als een halve finale of 
finale gespeeld is. En ook dit keer werd het een kraker. Tees beukte 
er als in zijn beste dagen flink op los en deed zijn bijnaam uit die tijd, 
de “beuker van Amsterdam”, weer eer aan. Ik had alle moeite om 
hem bij te benen en het kon dus alle kanten op. Uiteindelijk viel het 
dubbeltje mijn kant op en won ik deze klassieker met 12 - 10 in de 5e 
game! Doordat Bob vervolgens zijn laatste wedstrijd van René had 
gewonnen, moesten de laatste 2 wedstrijden gaan uitmaken welke 2 
spelers door gingen naar de halve finales. 
Om wat tijd in te lopen, werden beide wedstrijden tegelijk gespeeld. 
Op de ene tafel speelden Tees en René tegen elkaar en op de 
andere tafel moest ik het opnemen tegen Rob. René wist knap van 
Tees te winnen en ik zelf redde het niet tegen Rob. Rob was op de 
beslissende momenten net iets vaster en ik tuinde te vaak in zijn 
“dooie” noppensurf (sorry Bob, je hebt gelijk, noppenservice!). Het 
gevolg was dat Rob 1e in de poule werd en ik 2e.  
In de andere poule waren er ook een aantal verrassende uitslagen 
heb ik begrepen. Uiteindelijk werd Antoon Buffing 1e en Wouter 
Stroosnijder 2e. 
In de halve finales moesten Rob en Wouter tegen elkaar en ik mocht 
tegen Antoon aantreden. Wouter was volgens eigen zeggen volstrekt 
kansloos tegen Rob en ik had zelf een “reguliere” overwinning op 
Antoon. 
Wouter en Antoon speelden hierna de troostfinale, die knap 
gewonnen werd door Antoon, die hiermee een zeer verdienstelijke 3e 
plaats wist te veroveren. 
De finale was dus een herhaling van de laatste poulewedstrijd. Ik 
was gewaarschuwd m.b.t. zijn noppenservice en ik was er ook op 
gebrand om dit keer iets vaster te zijn dan Rob. Ook de 
vermoeidheid en het late tijdstip gingen meespelen en Rob kon na 
de 1e game niet meer het geduld op brengen om de lange rally’s aan 
te gaan. Hij ging regelmatig wat geforceerd openen waarna ik hem 
meestal snel kon uitblokken. Een echte partij werd het dan ook niet 
en ik won de partij met 3 – 0 en daarmee het clubkampioenschap 
voor dit jaar. 
Rest mij nog Piet Verdouw en Ruud van Wees te bedanken voor de 
organisatie en natuurlijk Karel Mellenbergh voor het verzorgen van 
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de hapjes en de drankjes. Heren, hartstikke bedankt, want zonder 
jullie kan zo’n toernooi niet gespeeld worden! 
 
Luuk Krom 
 

 
 

JOVO Open 2015 
 
Vrijdag 29 mei stond in de agenda voor de JOVO Open 2015. Er was 
van tevoren wat geharrewar over de organisatie op de dag zelf, maar 
uiteindelijk werd dit door (maar liefst) vier man tegelijk geregeld. T.o. 
in opvolging van Ruud van Wees, die dit tot aan vorig jaar min of 
meer in zijn eentje deed. 
 
Er waren precies 16 teams, die werden verdeeld over 4 tafels, in 
poules van 4.  
Er werd gespeeld over twee ronden. In de tweede ronde kwamen 
alle winnaars op tafel 1, tweeden op tafel 2, derden op tafel 3 en 
vierden op tafel 4. Elk team speelde zoals gewoonlijk 5 partijen van 
precies 10 punten tegen de drie andere. 
 
Er speelden ook dit jaar weer flink wat mensen van buiten de club 
mee. Ik noem Louk en Sander Scheffer, Ronals Wijnands, Egon 
Slagt en Sander Broersen van DTS/Tatic. En verder Andre en 
Ronald de Jong, Albert Huizinga, Luis Alarcon, Theo en Angelo van 
Baarsen, Pieter Spierenburg en Michiel Dhont. 
 
Het sterkste team op papier was dat van Arnold Dernout-Kramer / 
Rene Riebeek, gevolgd door Bob Lei / Andre de Jong. De eerste 
ronde liep wat uit, en behalve de twee genoemde teams, kwamen 
ook Jos Baarsen / Albert Huizinga en Louk en Sander Scheffer in de 
tweede ronde naar tafel 1. Dat was niet erg verrassend. 
 
Het zwakste team was onmogelijk te voorspellen, er waren minstens 
acht kandidaten. Uiteindelijk behaalden Wim Bos / Jo Schaekens, 
Menno Herstel / Michiel Dhont, Pieter Spierenburg / Gina Scharff en 
Renske Stroosnijfer / Sander Broersen de laatste plaats en gingen 
naar tafel 4. 
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De rest moest zich helaas tevreden stellen met een marginale plaats 
in de middenmoot. Hoewel in de eerste ronde het behoudende spel 
de overhand had, werd er in de tweede ronde opvallend veel 
gesmast, door deelnemers die kennelijk plotseling de geest hadden 
gekregen. Niet onmogelijk was dat te danken aan de broodjes verse 
bal die Karel in een pannetje in de kantine klaarmaakte. 
 
Hoe dan ook, een finale werd er niet gespeeld, en daarom werd de 
winnaar van tafel 1 automatisch kampioen. Zoals verwacht waren 
dat Arnold Kramer en Rene Riebeek, gevolgd door (verrassend) Jos 
van Baarsen en Albert Huizinga. Op de verliezerstafel waren er 3 
teams die ex aequo als laatste finishten. Puntentelling wees uit dat 
Wim Bos en Jo Schaekens de allerlaatsten waren, voorafgegaan 
door Pieter Spierenburg en Gina Scharff. 
 
Hierna volgde de prijsuitreiking. Karel had de prijzentafel weer aardig 
vol met lekkernijen bezet. Er was opvallend weinig belangstelling 
voor chocola, en opvallend veel voor bier. Al met al sportief een 
geslaagd toernooi. Of het ook een kaskraker was kan ik niet zeggen, 
want ik stond dit keer niet achter de bar. 
 
Jeroen Wolter 
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De meester: Jan Ove Waldner 
 
Elke topspeler heeft zo zijn eigen unieke wapens ontwikkeld uit zijn 
bijzonder talent ervoor, maar Jan Ove Waldner slaat natuurlijk alles. 
Zijn spel is puur gebaseerd op het ‘foppen’ van de tegenstander. 
Waldner varieert bijna alles in zijn spel. Na het bekijken van een 
wedstrijd van hem op video is te zien dat de variaties met steek, blok 
en service het meest opvallen. Backspinbloks, erg vroeg genomen 
topspinbloks, zijspinbloks en de erg laat genomen forehand blok die 
op het laatste moment van richting werd veranderd en parallel zijn 
bat verliet. Met deze variaties voert hij zijn tegenstanders tot 
wanhoop. De meester imiteren is erg moeilijk, maar je zult begrijpen 
dat we ‘het foppen’ à la Waldner zo goed mogelijk moeten leren 
imiteren ook van “onze” meester Philip naast de standaard 
technische trucjes.  
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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  
Vanaf februari 2015 hebben we weer een aantal nieuwe leden 
mogen begroeten, nl:   
     Jeroen van Velzen 

Peter Hoogendoorn 
Reza Hosseingholikhan 
Robin Nelissen 
        

Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar een aantal mensen opgezegd: 
Janka Mamojkova 
Chris Salfischberger 
Goran Asad 
 

En verder blijven Peter Lei en Rosita Webster geen lid meer van 
JOVO. Ze hebben toegezegd om vriend van JOVO te blijven, dus we 
zullen ze zeker nog tegenkomen op onze toernooitjes. 

 
En zo beginnen we het seizoen 2015-2016 met 66 seniorleden en 7 
jeugdleden. 
 
Nieuw bij de jeugd: 
 
 Teun Bedner 
 Boris Bus 
 Djen van Bottenburg 
 
 
 Helaas hebben veel kinderen dit jaar opgezegd: 
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 Noa Azrout 
 Yanin Chomtaworn 
 Querien van Dort 
 Star Stephens 
 Samin Stoffels 
 Alae el Yahiaoui 
 Roumaisae el Yahiaoui 

Felix Kolls 
 
Het blijft lastig om een volwaardige en bloeiende jeugdafdeling te 
houden. Veel kinderen stoppen na een jaar en gaan wat anders 
doen. 
 
Begin september hebben Bob en Wouter hierover gesproken met 
Maaike Roelofs (stadsdeel West) en Ellen Klatt (Sportservice). 
Maaike en Ellen willen op een laagdrempelige manier kinderen gaan 
laten tafeltennissen in een Buurtsportvereniging. De 
buurtsportvereniging is een al langer bestaand fenomeen in 
Amsterdam West voor veel andere sporten. 
 
Er komt weer een combinatiefunctionaris die op woensdagmiddag 
les gaat geven bij het Wachterliedplantsoen. Hij wordt daarbij 
ondersteund door onze huidige jeugdtrainer Frank Breg. De JOVO 
jeugd kan gratis meedoen bij de buurtsportvereniging. 
 
Het is de bedoeling dat kinderen na verloop van tijd vanuit de 
buurtsportvereniging overgaan naar het reguliere aanbod van 
officiële tafeltennisverenigingen in Amsterdam –West (lees: ttv JOVO 
of  ttv Amsterdam). Ttv Amsterdam wil de kinderen vooral competitie 
laten spelen en is daarin ambitieus. JOVO is meer een 
gezelligheidsvereniging. Wij hebben aangegeven dat we graag de 
wat oudere jeugd willen laten aanhaken.  Als er voldoende animo is 
(zeg vanaf ca 10 kinderen) dan willen we in de vroege maandag- of 
dinsdagavond een training aan gaan bieden, indien mogelijk o.l.v. 
onze huidige jeugdtrainer. 
 
Vanaf woensdag 30 september start de buurtsportvereniging.  
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Sleutels van de zaal 
Wim Bos is verhuisd. Er ligt dus geen sleutel van JOVO meer op 
loopafstand van de zaal. Het bestuur denkt nog na over een 
oplossing en staat open voor goede suggesties.  
 
Voor nieuwe maar ook voor oude leden nog even alles op een rijtje 
wat betreft het open zijn van de zaal. 
We proberen op iedere avond iemand te hebben die de zaal opent 
en sluit. We hebben de volgende sleuteldragers in ons midden: 

 Bob Lei 

 Wouter Stroosnijder (Renske) 

 Menno Herstel 

 Karel mellenbergh 

 Luuk Krom 

 Ernst Wichard 

 Leon Bakker 

 Jo Schaekens  
 
Toernooien 
Het bestuur heeft besloten om het kersttoernooi dit jaar te 
organiseren op vrijdag 11 december. Dit is zo gepland  in verband 
met de diverse kerstborrels op het werk of op scholen die in de week 
van 18 december worden georganiseerd. Een vroegertje dus dit 
keer. 
 
Wat vorig jaar goed is bevallen is het plankentoernooi. We hebben 
hierop veel positieve reacties ontvangen. Op 15 januari 2016 willen 
willen we dit toernooi opnieuw organiseren. 
 
We hebben er zin in. Noteer deze data vast in je agenda. 
 
Kort na afronden van de voorjaarscompetitie wordt dan natuurlijk  de 
clubkampioenschappen georganiseerd en het afsluitende toernooi 
voor het seizoen is de JOVO open.  
 
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 
 
 

mailto:secretaris@ttc-jovo.nl


 15 

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. 
 
 

In Memoriam 
 
Uitvaart Fero Peres - 25 maart 2015 
 
Op een vroege woensdagmiddag in maart verzamelen Bob, 
Fernando, Michel en ondergetekende zich bij de ingang van de 
Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam Watergraafsmeer. Na 
een prettige ontvangst door de uitvaartverzorgers en toch wat 
benieuwd vooruitblikken op de terugblik op Fero's leven, begint de 
ceremonie in de aula, waar familie en vrienden van Fero op het punt 
staan tranen en mooie woorden met ons te delen, gepaard met naar 
ik vermoed Syrisch-Orthodoxe rituelen en muziek. In de aula toont 
een televisiescherm een foto-impressie van momenten uit Fero’s 
leven en onvermijdelijk genoeg de kist waarin hij zijn laatste reis zal 
maken. 
De eerste spreker blijkt zijn broer te zijn, al komt dat voor ons pas 
echt tot uitdrukking wanneer hij overgaat van Perzisch naar 
Nederlands. Actueel als het dezer dagen is, kwam uit zijn relaas naar 
voren dat achter de façade die Fero nogal eens opwierp een 
vluchtverhaal schuil ging. Een emotioneel betoog onderstreept de 
liefde voor zijn broer. Hiermee het mysterie Fero langzaam 
ontluikend. Zijn vlucht uit Iran heeft enorme impact op hem, tot aan 
zijn sterfbed aan toe. Het missen van zijn vaderland, maar erger nog 
zijn vader, gedood gedurende de politiek-religieuze en militaire coup 
in 1979, drijft Fero als medisch onderzoeker/medicus om aan 
projecten voor Artsen zonder Grenzen deel te nemen. Foto's op het 
televisiescherm getuigen hier van.  
Bijzonder aangrijpend wat mij betreft wordt het wanneer een lid van 
AMVJ over Fero vertelt. Een aantal dingen vallen op zijn plek. Naast 
zijn tomeloze passie voor tafeltennis onder andere zijn overtuiging 
om je in je leven niet door tegenslagen te laten leiden, maar ze een 
plek te geven. Maak ervan wat je kan, houdt zelf de controle over je 
leven en streef naar geluk.  
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Passie en trots, gekoppeld aan innerlijke kracht en dit naar anderen 
willen uitstralen en overbrengen, houden hem op de been. Een 
opleiding tot priester die hij in Haarlem volgt is een kenmerk daarvan 
zijn intellect. Daarentegen benoemt de spreker wel degelijk ook zijn 
nukken en onhebbelijkheden, want daar stond hij ook om bekend. 
Zoals zijn maniertjes rond de tafeltennistafel waar veel mensen zich 
aan stoorden. Verder kent hij moeilijke periodes, ook in zijn 
moeizame relatie tot zijn dochter en familie. In zijn laatste levensfase 
wordt de band met zijn dochter liefdevoller, maar blijft dit wel 
voornamelijk bij contact op afstand. Dit geeft hem wel meer rust. 
Zelfbescherming maakte hem ook gesloten en lastig te doorgronden. 
Ik ervaar dit menigmaal tijdens trainingen als hij wispelturig en 
geërgerd uit de hoek kan komen, bijvoorbeeld omdat hij wil dat ik 
met bravoure, branie en zelfvertrouwen speel in plaats van als een 
stijve boekhouder. Bij zijn uitspattingen gedurende de training en 
wanneer hij verhaalt over verre reizen, rijst vaak de vraag in 
hoeverre het een act is of wel of het geheel op waarheid berust. 
Daarentegen is het fascinerend is om te zien hoe hij met zijn laatste 
krachten tegen een balletje staat te slaan, met een schwung die mij 
als ‘stijve boekhouder’ jaloers maakt. Zich kranig verwerend tegen 
pijn van spieren die door ziekte verworden zijn tot onbuigzame 
staalkabels.  
Na afloop van de ceremonie spreek ik andere Iraniërs die dezelfde 
vlucht maakte. De groep behelst nu rond de 20.000 mensen met 
wortels uit die regio. Indrukwekkend. Ontroerd en dankbaar tegelijk, 
een stoet mensen passerend die vanuit de Watergraafsmeer met 
Afrikaanse toeters en bellen uitbundig de volgende uitvaart 
begeleidt, fiets ik huiswaarts. 
 
Leon Bakker 
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Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
De eerste wedstrijden met de plastic bal zijn gespeeld, zo ook bij 
JOVO. 
 
Hierbij een artikel over de plastic bal: 
 
Hoe zit dat toch met die plastic bal? 

(Tafeltennis Nederland 19 mei 2015) 
 
De plastic bal: wetenswaardigheden op een rij 
Door Martin de Jongh (via www.nttc.nl)  

Sinds het begin van de tafeltennissport stuitert de (celluloid)bal van 
de ene naar de andere helft van de tafel (en vice versa). Op 1 juli 
2014 is de plastic bal officieel geïntroduceerd en vanaf 1 
januari 2016  zullen alle competitiewedstrijden met plastic ballen 
worden gespeeld. Het hoofdbestuur heeft de invoering weliswaar 
uitgesteld, maar de celluloidbal heeft zijn langste tijd gehad. 
 
Waarom een andere bal? 

In eerste instantie gaf de Internationale Tafeltennisfederatie ITTF 
aan dat de zeer milieuonvriendelijke productie van celluloid de 
nieuwe bal noodzakelijk maakte. 
Later heeft de ITTF-president Adam Sharara toegegeven wat 
de werkelijke reden was: het spel te vertragen en zodoende 
kijkersvriendelijker te maken. 
 
Hij zei bijvoorbeeld: “Als je Chinese spelers bezig ziet, kun je de bal 
nauwelijks volgen. Het spel moet langzamer. … Ik denk dat de 
nieuwe ballen een grote verandering voor de sport betekenen.” 
 
Is er onderzoek gedaan naar de effecten van de plastic bal? 

De afgelopen decennia zijn er al de nodige veranderingen in de 
tafeltennissport geweest. Dus als iemand als Adam Sahara aangeeft 
‘een grote verandering’ te verwachten, dan roept dat vragen op. 
Welke veranderingen brengen de nieuwe ballen mee? Het 
Duitse ESN heeft in opdracht van de Materiaalcommissie van de 
ITTF onderzoek gedaan naar de effecten. 
 

http://www.tafeltennisnederland.nl/nl/author/admin-2-2/
http://nttc.nl/tafeltennis/van-celluloid-naar-plastic-bal-de-wetenswaardigheden-op-een-rij/
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-herziet-besluit-invoering-plastic-bal/
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/hoofdbestuur-herziet-besluit-invoering-plastic-bal/
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/interview-met-achim-sialino-over-de-nieuwe-plastic-ballen/
http://www.dohastadiumplusqatar.com/level-playing-field/
http://www.esn-tt.de/
http://tabletennisengland.co.uk/wp-content/uploads/2013/04/Poly_Celluloid_Balls_Testing.pdf
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Ze hebben de plastic ballen vergeleken met celluloid ballen en 
daarbij gelet op het verschil in opstuiten en de spelersbeleving. 
Kort samengevat: 
 
1. De plastic ballen stuiten hoger op. Daardoor is hij makkelijker om 
op te reageren, maar ook moeilijker om het spel kort te houden. 
 
 
2. Lagere snelheid. De plastic ballen zijn iets groter, maar ook iets 
lichter en/of er is meer luchtweerstand door het materiaal iets minder 
glad is. 
 
3. Er zit minder spin in. 
 
Het vervolg van dit artikel is op internet te lezen op het adres: 
http://nttc.nl/tafeltennis/van-celluloid-naar-plastic-bal-de-
wetenswaardigheden-op-een-rij/ 
 
 

 
 
 
JOVO Website: 

 
Als je dan toch op internet bent, check dan ook de nieuwe JOVO 
website, op:  
 
www.ttvjovo.nl 
 
Er worden nog puntjes op de i gezet, maar verder ziet hij er al tot in 
de puntjes verzorgd uit. Chapeau voor Menno en Bob en alle 
anderen die er aan hebben gewerkt.  

http://nttc.nl/tafeltennis/van-celluloid-naar-plastic-bal-de-wetenswaardigheden-op-een-rij/
http://nttc.nl/tafeltennis/van-celluloid-naar-plastic-bal-de-wetenswaardigheden-op-een-rij/
http://www.ttvjovo.nl/
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De percentages/standen - Voorjaar 2015 

 
 
Voorjaarscompetitie 2015 - Senioren Holland-Noord 

 

1e klasse - Poule C 
Victory '55 1             10 - 83        
Stede Broec 3             10 - 59 
JOVO 1                    10 - 54 
Tebunus Alkmaar 1         10 - 50 
De Roemer 2               10 - 38 
Het Nootwheer 2           10 - 16 
 
1699129 Krom (Luuk)                26  17   65% 
2975277 Kolhoff (Rob)              29  18   62% 
2422672 Dermout-Cramer (Arnold)    20   6   30% 
 
 
2e klasse - Poule D 
--------------------------------- 
US 6                      10 - 72 
ZTTC 4                    10 - 59 
Victory '55 4             10 - 53 
HBC 3                     10 - 52 
DOKO (V) 1                10 - 42 
JOVO 4                    10 - 21 
 
1241324  Buffing (Antoon)          29  16   55% 
2173540  Waldram (Alfons)          29   1    3% 
1876755  van Nieuwenhuijse (Edwin)  3   0    0% 
 
 
2e klasse - Poule F 
--------------------------------- 
Spaarne 2                 10 - 63 
Amsterdam '78 4           10 - 57 
Heemskerk 1               10 - 48 
Sporting SDO 1            10 - 45 

https://www.nttb-competitie.nl/selectie.php?anr=1&cnid=10089
https://www.nttb-competitie.nl/selectie.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723&pid=1009940&tid=1063210
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723&pid=1009940&tid=1062937
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723&pid=1009940&tid=1062775
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723&pid=1009940&tid=1064232
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723&pid=1009940&tid=1063539
https://www.nttb-competitie.nl/web_team.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723&pid=1009940&tid=1065158
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JOVO 3                    10 - 44 
Diemen 2                  10 - 43 
 
2912669  Stroosnijder (Wouter)      30  17   57% 
0220888  van Teeseling (Marcel)     30  16   53% 
1538179  Sobral (Fernando)          30   7   23% 
 
 
2e klasse - Poule G 
--------------------------------- 
JOVO 2                    10 - 69 
Uitgeest 1                10 - 58 
US 7                      10 - 52 
Nieuw Vennep 3            10 - 49 
AMVJ 1                    10 - 45 
Diemen 1                  10 - 27 
 
3806235  van Munster (Frederik)     30  24   80% 
2209448  van der Eijden (Edward)    30  23   77% 
3146148  Riebeek (Rene)              3   2   67% 
2173469  Lei (Bob)                  27  13   48% 
 
 
3e klasse - Poule I 
--------------------------------- 
Het Nootwheer 4           10 - 86 
JOVO 5                    10 - 54 
TSTZ Haarlem 4            10 - 46 
HTC 7                     10 - 43 
Oranje Zwart 1            10 - 42 
Nieuw Vennep 4            10 - 29 
 
2791005  Mars (Martin)              29  22   76% 
1686948  Gremmee (Erik)             23  12   52% 
31241219 Bogaert (Michel)           26  11   42% 
2976621  Lei (Peter)                 9   1   11% 
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4e klasse - Poule F 
--------------------------------- 
Spaarne 3                 10 - 87 
Uitgeest 2                10 - 61 
MEO 1                     10 - 55 
Castricum 2               10 - 51 
JOVO 6                    10 - 34 
De Volewijckers 3         10 - 12 
 
3529689  Sanders (Jeroen)           18  11   61% 
2517922  Verdouw (Maarten)          15   6   40% 
2331520  Koolhaas (Dirk)            21   8   38% 
1782841  Stroosnijder-Slagt (R.)    21   7   33% 
3080766  Svahnstroem (Henrik)        6   1   17% 
 
 
5e klasse - Poule D 
---------------------------------- 
Rijsenhout 2              10 - 82 
Het Nootwheer 17          10 - 58 
Spaarne 6                 10 - 53 
ASSV 5                    10 - 51 
JOVO 8                    10 - 24 
Amsterdam '78 11          10 - 22* 
 
2517891  van Swieten (Kees)         21   7   33% 
3972002  Appelman (René)            27   7   26% 
2637853  Steenbergen (Dolf)         21   5   24% 
2517883  Spierenburg (Pieter)       15   2   13% 
 
 
5e klasse - Poule G 
--------------------------------- 
Sporting SDO 3            10 - 85 
The Victory 9             10 - 66 
Het Nootwheer 18          10 - 50 
Diemen 5                  10 - 48 
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JOVO 9                    10 - 32 
HTC 15                    10 - 19 
 
2229820  de Jong (Han)              30  17   57% 
2791990  van de Water (Ruud)        30   8   27% 
2320422  Mulder (Theo)              12   2   17% 
2229812  Wichard (Ernst)            18   2   11% 
 
 
5e klasse - Poule H 
--------------------------------- 
ZTTC 12                   10 - 73 
Victory '55 7             10 - 69 
Tempo-Team 13             10 - 46 
GSV Heemstede 3           10 - 42 
JOVO 7                    10 - 39 
HTC 14                    10 - 31 
 
2134033  Mangnus (Marc)             18  13   72% 
3965330  Bakker (Leon)              21  11   52% 
2791932  Mellenbergh (Karel)        18   6   33% 
1180390  Scharff (Gina)             15   4   27% 
3095680  Scheffer (Louk)            15   1    7% 
 
 
5e klasse - Poule I 
--------------------------------- 
Het Nootwheer 15          10 - 81 
DOKO (V) 6                10 - 50 
Spaarne 7                 10 - 49 
Heemskerk 4               10 - 48 
Bloemenlust 3             10 - 48 
JOVO 10                   10 - 24 
 
2115330  Bronkhorst (Chris)         30  10   33% 
4048513  Herstel (Menno)            30   9   30% 
2209723  Brunekreef (Henk)          18   2   11% 
0134998  Staal (Johan)              12   1    8% 
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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. 

http://www.vellance.com/
skype:020489245


 25 

 

 

TAFELTENNISVERENIGING “JOVO” 

WACHTERLIEDPLANTSOEN 1 - 1055 SB – AMSTERDAM 

WWW.TTVJOVO.NL 


