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Redactie-praat 
 
   
Verkerend in een ver stadium van herstel van een kijkoperatie aan 
mijn linkerknie, typ, knip en plak ik aan de voorjaarseditie van JOVO 
Info 2016. Tweede week februari begint mijn serie van 
competitiewedstrijden, waaraan menigeen al begonnen is. 
De voorzitter wenst allereerst eenieder impliciet nog de beste 
wensen, hoezeer hij deze ook zegt te vermijden. Verder gaat JOVO 
in het late voorjaar een heuse interland spelen, na een verzoek van 
een door Bob nader genoemd aangrenzend buurland. 
Vooralsnog is het verslag van het Kersttoernooi slechts in beelden 
gevat. Tekstueel is dit tot nader bericht achterwege gebleven. Zelf 
was ik er niet bij. Bij het Plankentoernooi ter ondersteuning weer wel, 
dus voeg ik daarvan wellicht het woord bij de verrichte heldendaden. 
Vervolgens verschaft de Secremeester ons de laatste huishoudelijke 
mededelingen en de stand van de club. 
Na de bijdrage in de vorige JOVO Info over tafeltennis-icoon Jan-
Øve Waldner nu een artikel over het afscheid van de evenzo 
vermaarde Jean-Michel Saive. Wellicht kunnen wij hem nu ook een 
keer voor een interland porren, Bob c.s.? 
De plastic bal blijft ook de gemoederen bezig houden, dus is er ook 
ruimte voor een vervolgartikel daaromtrent. Ontwikkelingen op het 
website-front zijn er ook, onder andere een quiztoepassing, 
waarmee je je spelregelkennis op de proef kan stellen. Bleek nog 
geen kinnesinne en gaf ook genoeg voer voor discussie. 
Als afsluiter zoals gebruikelijk de standen en persoonlijke resultaten 
van de Najaarscompetitie 2015. Veel succes komende tijd op welk 
vlak dan ook toegewenst aan ieder die JOVO een warm hart 
toedraagt. 
 
Namens de Redactie, 
Leon Bakker
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Van de voorzitter 
 
Hallo allemaal, 
 
Omdat tegen de tijd dat deze JOVO info gepubliceerd wordt het al 
eind januari zal zijn krijgen jullie van mij niet de beste wensen 
toegewenst dit jaar. Wel wens ik jullie dit jaar weer heel veel 
tafeltennisplezier want dat kan het hele jaar door en o, o, o, wat is en 
blijft het toch een leuk spelletje! De snelheid, de diversiteit, de 
complexiteit, het is ongekend. Nou ja, het doet met de laatste tijd wel 
denken aan... tafelvoetbal! Bij mijn laatste werkgever, waar ik al weer 
7 jaar weg ben, heb ik menig potje gespeeld en tafeltennis doet me 
behoorlijk denken aan tafelvoetbal. Heerlijk om te doen vond ik dat 
ook. Hyperfocus en gek worden van emotie als de bal toch weer de 
goal in vloog, heerlijk. Ook zo'n sport waarbij je denkt, dat is toch 
geen sport? Toch heb ik er menig zweetdruppeltje om gelaten! Even 
Googelen leert dat tafelvoetbal ook als heuse sport wordt gezien. Ze 
hebben zelfs een bond, de NTVB.  
 
Waarom zwets ik zo over randzaken? Omdat ik geen zin heb om 
weer een standaard saai voorzitterstukje te schrijven. Over hoe goed 
of niet goed het gaat met de club (het gaat prima), over naderende 
gevaren voor de club (gaat de verhuurder de huurtarieven flink 
verhogen? zitten er IS-strijders onder de nieuwe leden?) en over de 
inzet van de vele vrijwilligers afgelopen jaar. Prachtig natuurlijk weer 
(oprecht) maar been there, done that. Het staat natuurlijk buiten kijf 
dat de vrijwilligers gewaardeerd worden. Dat hoef ik niet elk jaar te 
herhalen. Mooi om te vermelden is wel dat voor het aanstaande (of 
inmiddels gespeelde?) plankentoernooi zich opeens weer, na een 
voorzichtige noodkreet van Renske, twee nieuwe vrijwilligers hebben 
gemeld om achter de bar te gaan staan (Leon) en om het toernooi te 
leiden (Luuk Krom). Geweldig.  
 
Ik kijk er al weer naar uit naar de gekke plankentoernooi , benieuwd 
of ik er dit jaar al wat meer van bak dan vorig jaar. Waar ik ook naar 
uitkijk is vrijdag 27 mei, dan spelen we tegen een Duitse 
tafeltennisclub die een paar dagen Amsterdam aandoet. Ze mailden 
ons via de Facebook page van JOVO met het volgende bericht: "I 
am writing to you from a German table tennis club,located near 
Stuttgart. We do a trip to different countries in Europe nearly every 
year and also have a game there. In 2005 we started this tradition 
and went to London, one year later we went to Haapsalu and Tallinn 
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in Estonia. In 2007 that was followed by Edinburgh and Glasgow in 
Scotland and in 2009 we stayed in Budapest. In 2010 we visited 
Vienna, in 2012 Dublin, in 2013 Subotica (Serbia), in 2014 Bruxelles 
and last year we went to Prague. 
So you see we follow that tradition quite actively :-)". Prachtig toch, 
he? Hun niveau schat ik in op zo 2e/3e klasse.  
  
 
Bob Lei  
Voorzitter JOVO 
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TOERNOOIVERSLAGEN 
 
Beeldverslag Kersttoernooi 2015  
 
Bron: website TTV JOVO - foto’s Menno Herstel / Herstelwerkzaamheden 
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Het 1e Karel Mellenbergh plankentoernooi (22 januari 2016) 

 
 
Na de succesvolle editie van het plankentoernooi in 2015, werd 
besloten er een tweede editie aan vast te spijkeren. Het bestuur en 
de organisatie, onder coördinatie van Wouter Stroosnijder, waren er 
al snel uit dit toernooi voortaan te vernoemen naar wie anders dan 
Karel Mellenbergh, alias ‘de man met de plank’.  
24 deelnemers meldden zich. Wouter gaf de eerste aanzet. Hoewel 
de plank van Karel toch nog uit ander hout gesneden is dan de bij 
het toernooi gehanteerde planken, stemde hij met genoegen in  met 
de nieuwe naam tezamen overhandigd met een welverdiende 
orchidee voor zijn nauwlettende steun en toeverlaat Ineke.  
Hierna nam de organisatie, bestaande uit Jeroen Wolters en Leon 
Bakker, het uitdelen van de briefjes op zich, en assisteerde bij het 
beheren van de bar. 
 
De eerste ronde moest de schifting tussen winnaars en verliezers 
zodanig bewerkstelligen, zodat er twee winnaars- en 
verliezerspoules ontstonden. Luuk Krom en Jo Schaken stonden 
daarbij op mijn eerste briefje, waarna duels tot in de middenmoot van 
de deelnemerslijst de plaatsingswedstrijden completeerden. 
De eerste verrassing viel in deze ronde al te noteren, gegeven de 
overwinning van Theo van Baarssen op Bob Lei.  
Na vervolgens de aan spelers gekoppelde nummertjes systematisch 
in poules op te sommen, konden deze bekend gemaakt worden door 
Wouter, ofwel de Meerkamp. Vervolgens gingen de spelers zeer 
zelfstandig te werk met het invullen daarvan, zodat de organisatie 
slechts de gang er in hoefde te houden en hier en daar wat bij te 
sturen. Een wonderlijk schouwspel spreidde zich tentoon en de 
kwaliteit kwam daarmee automatisch bovendrijven.  
 
Verder werd al snel duidelijk dat het niveau hoger lag dan vorig jaar, 
doordat spelers als Luuk Krom en Edward van der Eijden meededen. 
Bovendien waren de toppers van vorig jaar het ook zeker nog niet 
verleerd en hadden het nog aardig in de vingers. Waar vorig jaar 
bijna iedereen begon met ziekenhuisballetjes, kwamen nu al 
welgeplaatste klappen van de planken. Mooie partijen zoals tussen 
bijvoorbeeld Edward van der Eijden en André Webster brachten veel 
vermaak vanuit de kantine. De winnaar van vorig jaar, Raymond 
Plandsoen, eindigde verdienstelijk op een tweede plek in 
winnaarspoule W2. 
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De finales nadien gingen tussen de nummers één van de winnaars- 
en verliezers poules, respectievelijk Luuk Krom vs. André Webster 
en Bob Lei vs. Rosita Webster. De runners-up van de poules 
speelden troostfinales, bestaande uit René Riebeek vs. Edward van 
der Eijden en Marco Gallenkamp vs. Peter Lei.  
 
Pièce de Resistance van de avond, de winnaarsfinale, volgde na de 
drie andere finalewedstrijden. Volle bak in de kantine, waar kenners 
en leken elkaar serieus en luchtig aanvulden. Het werd 3-1 voor 
Luuk Krom. Eerder op de avond kwam René Riebeek met een 
prachtige home-made wisselschaal op de proppen, dus werd de 
grote glimlach bij Luuk Krom en Karel Mellenbergh vastgelegd door 
huisfotograaf Menno Herstel. Ondergetekende riep de resultaten om. 
Voor het overzicht, hierbij de uiteindelijke ranglijst: 
 

 Winnaarspoule  Verliezerspoule 
    
1) Luuk Krom 1) Rosita Webster 
2) Andre Webster 2) Bob Lei 
3) René Riebeek 3) Peter Lei 
4) Edward van der Eijden 4) Marco Gallenkamp 

 
 
 

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’. 

 
Aanbiedingen in de JOVO-winkel 
De originele JOVO-shirts zijn te koop voor € 20,-. Er zijn ook nog 
enkele broekjes beschikbaar. Deze kosten € 15,-.  
Ook heeft JOVO nog een aantal redelijk goede nieuwe batjes liggen 
die prima voldoen voor beginnende tafeltennissers. Deze batjes 
kosten € 20,-  
 
Laat het even weten aan één van de bestuursleden als je een batje, 
shirt of broek wil kopen. 
 



 11 

 
Opzeggingen en nieuwe leden  
 
Vanaf september 2015 hebben we weer een aantal nieuwe leden 
mogen begroeten,  namelijk:   

Önder Kelec 
     Reinout van de Wolfshaar 
 Tijmen van de Wolfshaar 

Max van Reijen 
Johannes Smit 
Bob Dolphijn 
Mesrop Sarkissian 
Cheong Ho Ng 
       

  
Een aantal mensen heeft ook opgezegd: 

Pavlos Polianidis 
Ivan Krassovski 
Igor Mancini 
Himmet Obut 
Edwin van Nieuwenhuijse 
Peter Hoogendoorn 

 
 
Sleutels van de zaal 
Op dinsdagen hebben we Jeroen Wolter bereid gevonden om de 
zaal te openen. Je staat dan ook niet meer voor een dichte deur op 
dinsdag. We zien dat de dinsdag ook steeds drukker en gezelliger 
wordt. Begin januari waren er zelfs even wachttijden voor er kon 
worden gespeeld. Gelukkig komen we daar samen wel uit. 
 
Voor nieuwe maar ook voor oude leden nog even alles op een rijtje 
wat betreft het open zijn van de zaal. 
 

 Op de JOVO-site staat in de kalender bij iedere dag 
aangegeven of er getafeltennist kan worden. Er staat 
vermeld wanneer er training is, of er competitie- en 
bekerwedstrijden dan wel een toernooi is. Verder staat 
aangegeven of er vrij kan worden gespeeld  (of beperkt vrij 
spelen i.v.m. competitie- of bekerwedstrijden) 
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 We hebben de volgende sleuteldragers in ons midden. : 
 

Bob Lei   
Wouter Stroosnijder (Renske) 
Menno Herstel 
Karel Mellenbergh 
Luuk Krom 
Jeroen Wolter 
Leon Bakker 
Jo Schaekens  

 
Toernooien 
 
Noteer vast in je agenda onderstaande datums  

 De clubkampioenschappen worden direct na afloop van de 
competitie georganiseerd, op vrijdag 29 april. Wie neemt de 
titel over van Luuk Krom… of neemt Luuk de beker gewoon 
weer zelf mee naar de vertrouwde plek op de 
schoorsteenmantel? 

 27 mei: JOVO tut es auch auf Deutsch (zie hierna) 

 De JOVO Open tenslotte houden we dit seizoen op vrijdag 3 
juni.  
  

 
JOVO gaat internationaal 
We zijn via Facebook benadert door een Duitse vereniging. Zij 
organiseren ieder jaar een uitstapje van enkele dagen in een 
Europese stad. Ze willen dan ook een tafeltennistoernooitje spelen 
tegen een lokale club.  
 
Wij hebben hierop direct actie ondernomen en zij komen bij JOVO 
op vrijdagavond 27 mei. Er komen ca. 20 man, waarvan er ca 12 ook 
tafeltennissen.  
Graag bieden we jullie de kans op deze interland. We moeten nog 
even kijken in welke vorm we het organiseren, maar het wordt vast 
een Gemütlicher Abend. 
 
Opzeggen lidmaatschap 
Mocht je na dit seizoen willen stoppen met tafeltennis, lees dan even 
onderstaande bericht: 
 
Je lidmaatschap loopt automatisch door, tenzij je voor 31 mei opzegt. 
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Het lidmaatschap van JOVO kan alleen schriftelijk per e-mail worden 
opgezegd.  
 
Deze opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het 
seizoen (31 mei dus) zijn ontvangen door de secretaris (Renske 
Stroosnijder). Dit kan via email aan secretaris@ttc-jovo.nl     
Renske stuurt je een bevestiging van je uitschrijving als lid van 
JOVO. 
 
Toelichting: 
JOVO betaalt voor ieder lid een afdracht aan de NTTB. Als je tijdig 
opzegt dan kunnen we je afmelden bij de NTTB. Als je niet opzegt 
dan lopen deze kosten dus door. Wij zijn helaas genoodzaakt je 
deze kosten in rekening te brengen. 
 
 
 

Wat verder ter (tafeltennis)tafel komt 
 
Het volgende interessante artikel was/is te lezen op 
Sportmagazine.be: 

 
Tafeltennislegende Jean-Michel Saive stopt ermee 
 
Jean-Michel Saive, Belgiës beste tafeltennisser ooit, zet een punt 
achter zijn internationale topsportcarrière. Dat maakte de 46-jarige 
Luikenaar bekend tijdens een persconferentie in het BOIC-
hoofdkwartier in Brussel. 

 

 
 
 

mailto:secretaris@ttc-jovo.nl
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Saive nam tussen 1988 en 2012 zeven keer op rij deel aan de 
Olympische Spelen, een Belgisch record, en stond tussen 1994 en 
1996 bijna twee jaar op nummer 1 op de wereldranglijst. De 
tafeltennisser werd ook onder meer een keer Europees kampioen en 
vicewereldkampioen, en kroonde zich 25 keer tot Belgisch kampioen 
in het enkelspel.(Belga/NSK) 

 
http://sportmagazine.knack.be/sport/zaalsporten/tafeltennislege
nde-jean-michel-saive-stopt-ermee/article-normal-631243.html 
 
 
Evenals het volgende artikel: 
 
Definitieve invoering niet-celluloid bal per 1 januari 2016  
 

 
 
Het Hoofdbestuur heeft tijdens haar vergadering op 11 
november besloten om het verplichte gebruik van de niet-
celluloid bal niet langer uit te stellen. Dat betekent dat per 1 
januari 2016 alle competities en toernooien in Nederland met de 
niet-celluloid bal moeten worden gespeeld. Hiermee is 
Nederland een van de laatste ITTF aangesloten bonden die de 
bal voor alle competities invoert na de internationale introductie 
in juli 2014. 

 
De ITTF voerde op 1 juli 2014 de niet-celluloid bal in voor alle 
internationale toernooien zoals WK’s, EK’s, Olympische Spelen en 
World Tours. De verandering van grondstof voor de tafeltennisbal is 
een gevolg van het besluit van het IOC om de Olympische Spelen 
milieuvriendelijker te maken. Het celluloid waarvan de ‘oude bal’ is 
gemaakt is een milieuvervuilende stof die tevens zeer brandbaar is. 

http://sportmagazine.knack.be/sport/zaalsporten/tafeltennislegende-jean-michel-saive-stopt-ermee/article-normal-631243.html
http://sportmagazine.knack.be/sport/zaalsporten/tafeltennislegende-jean-michel-saive-stopt-ermee/article-normal-631243.html
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De ITTF introduceerde de niet-celluloid bal en diverse fabrikanten 
besloten hierop de grondstof plastic te gebruiken. In principe kan een 
tafeltennisbal van allerlei stoffen gemaakt worden, zolang deze maar 
aan de eisen van de ITTF voldoen. 
De eerdere besluiten van het Hoofdbestuur om het gebruik van de 
niet-celluloid bal uit te stellen zijn op basis van twee factoren 
genomen: de beschikbaarheid en de kwaliteit van de nieuwe bal. 
Sinds enkele maanden zijn de 3-sterren, 1-ster en trainingsballen 
van diverse merken meer dan voldoende beschikbaar. Ook de 
kwaliteit van de nieuwe producties ballen is sterk verbeterd ten 
opzichte van de eerste niet-celluloid ballen en naar verwachting 
wordt de kwaliteit in de komende maanden nog beter gezien de 
steeds hogere eisen die de ITTF aan de niet-celluloid ballen stelt. 
Daarnaast gaat het Hoofdbestuur zich ervoor inzetten om zo spoedig 
mogelijk 1-ster ballen goed te laten keuren voor de 
afdelingscompetitie.  Voor de 3-sterren ballen die tijdens nationale 
toernooien en in de landelijke competitie worden gebruikt geldt de 
lijst met goedgekeurde ballen van de ITTF. 
Meer informatie over de niet-celluloid bal is terug te vinden op 
de website van de ITTF. Zij maakten eerder een Q&A met de meeste 
gestelde vragen rondom de invoering van de nieuwe bal. 
 
Bron: 
http://holland-noord.nttb.nl/nieuws/726/nieuws-
competitie/plastic_bal_voorjaar_2016/ 
 
 
JOVO Website: 
 
Als je dan toch op internet bent, check dan ook de JOVO website, 
op: www.ttvjovo.nl 
 
Je zult dan zien dat naast de “FOTOALBUMS” een keuze-menu 
staat waar je je kennis over de tafeltennisregels kan testen. 
Misschien sta je op een foto waarmee de vragen geïllustreerd 
worden, wie weet? Kijk regelmatig op de site. Meer en meer quizzen 
zullen volgen.  
Heb je opmerkingen of zijn de vragen in de test niet duidelijk, neem 
dan contact op met de webmaster.   

http://ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls
http://ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=balls
http://holland-noord.nttb.nl/nieuws/726/nieuws-competitie/plastic_bal_voorjaar_2016/
http://holland-noord.nttb.nl/nieuws/726/nieuws-competitie/plastic_bal_voorjaar_2016/
http://www.ttvjovo.nl/
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De percentages/standen - Najaar 2015 

 
 
Najaarscompetitie 2015 - Senioren Holland-Noord 

 
Bron: http://www.ttvjovo.nl/index.php/competitietop 
 
1e klasse - Poule A 
--------------------------------- 
TSTZ Haarlem 1            10 - 79 
Olympia (E) 2             10 - 59 
JOVO 1                    10 - 57 
US 4                      10 - 45 
De Roemer 1               10 - 40 
Tazano 96 1               10 - 20 
 
2975277  R. Kolhoff (Rob)                  30  24   80% 
1699129  L. Krom (Luuk)                    30  22   73% 
2422672  A.M. Dermout-Cramer (Arnold)      21   3   14% 
 
 
1e klasse - Poule C 
--------------------------------- 
Nieuw Vennep 2            10 - 72 
DOV 2                     10 - 60 
Olympia (E) 1             10 - 57 
Tebunus Alkmaar 1         10 - 45 
ASSV 1                    10 - 34 
JOVO 2                    10 - 32 
 
3806235  F.R. van Munster (Frederik)       27  10   37% 
2209448  E. van der Eijden (Edward)        30  10   33% 
2173469  B.A. Lei (Bob)                    27   8   30% 
 
 
2e klasse - Poule G 
--------------------------------- 
US 9                      10 - 77 
The Victory 3             10 - 55 
Het Nootwheer 2           10 - 52 
JOVO 3                    10 - 52 
HBC 4                     10 - 42 
Amsterdam '78 5           10 - 22 
 
 

https://www.nttb-competitie.nl/selectie.php?anr=1&cnid=10089
https://www.nttb-competitie.nl/selectie.php?anr=1&cnid=10089&cid=10723
http://www.ttvjovo.nl/index.php/competitietop
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0220888  M. van Teeseling (Marcel)         25  15   60% 
3146148  R. Riebeek (Rene)                 20  11   55% 
2912669  W. Stroosnijder (Wouter)          20   9   45% 
1538179  F.C. Sobral (Fernando)            19   7   37% 
 
 
3e klasse - Poule H 
--------------------------------- 
JOVO 4                    10 - 69 
Tazano 96 2               10 - 57 
TSO 1                     10 - 50 
HBC 6                     10 - 43 
Holendrecht 1             10 - 43 
ZTTC 7                    10 - 38 
 
1241324  A.F.M. Buffing (Antoon)           30  28   93% 
4117231  W. Vloothuis (Wouter)              9   7   78% 
3219674  R. Plandsoen (Raymond)            27  19   70% 
2173540  A.N.J. Waldram (Alfons)           24   6   25% 
 
 
3e klasse - Poule I 
--------------------------------- 
AMVJ 2                    10 - 75 
Spaarne 4                 10 - 66 
JOVO 5                    10 - 59 
ZTTC 6                    10 - 51 
Tempo-Team 7              10 - 42 
Sporting SDO 2            10 -  7 
 
2791005  M. Mars (Martin)                  29  21   72% 
1686948  E.J. Gremmee (Erik)               23  13   57% 
1241219  M.J. Bogaert (Michel)             26  12   46% 
 
 
4e klasse - Poule G 
--------------------------------- 
Tempo-Team 8              10 - 81 
Het Nootwheer 11          10 - 53 
Rapidity 6                10 - 53 
JOVO 6                    10 - 43 
DOKO (V) 5                10 - 38 
ASSV 3                    10 - 32 
 
3010088  S. Bayazit (Serkan)               24  15   63% 
3529689  J. Sanders (Jeroen)               15   9   60% 
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2517922  M. Verdouw (Maarten)              15   5   33% 
2331520  D. Koolhaas (Dirk)                18   5   28% 
3080766  H. Svahnstroem (Henrik)           12   1    8% 
 
 
5e klasse - Poule D 
--------------------------------- 
Rapidity 7                10 - 68 
Tempo-Team 13             10 - 63 
The Victory 9             10 - 57 
Het Nootwheer 16          10 - 49 
ZTTC 13                   10 - 39 
JOVO 9                    10 - 24 
 
2517891  K. van Swieten (Kees)             27  12   44% 
2517883  P. Spierenburg (Pieter)           18   4   22% 
3972002  R.J.C. Appelman (René)            27   5   19% 
2637853  D. Steenbergen (Dolf)              6   1   17% 
2320422  T. Mulder (Theo)                   6   1   17% 
 
 
5e klasse - Poule E 
--------------------------------- 
Tazano 96 5               10 - 68 
Meertreffers 2            10 - 61 
Rapidity 10               10 - 52 
Castricum 3               10 - 48 
Diemen 6                  10 - 39 
JOVO 7                    10 - 32 
 
3303708  P. Verdouw (Piet)                 20  10   50% 
2791990  R.J. van de Water (Ruud)          26   8   31% 
2791932  K. Mellenbergh (Karel)            21   6   29% 
3095680  L. Scheffer (Louk)                20   2   10% 
 
 
5e klasse - Poule G 
--------------------------------- 
Heemskerk 4               10 - 76 
Spaarne 7                 10 - 52 
JOVO 8                    10 - 51 
GTTC Haarlem 1            10 - 45 
Rapidity 11               10 - 43 
HTC 14                    10 - 33 
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2134033  M.A. Mangnus (Marc)               24  18   75% 
3965330  L.W. Bakker (Leon)                21  11   52% 
4048513  M.B. Herstel (Menno)              24  12   50% 
1180390  R.T. Scharff (Gina)               18   2   11% 
 
 
5e klasse - Poule J 
--------------------------------- 
Victory '55 7             10 - 83 
Rapidity 8                10 - 72 
Fusia 3                   10 - 53 
Diemen 5                  10 - 37 
JOVO 10                   10 - 35 
Patrios 3                 10 - 20 

 
3738246  R.F. Ayal (Robert)                20   9   45% 
0134998  J.N.A. Staal (Johan)              23   9   39% 
2115330  C. Bronkhorst (Chris)             29  11   38% 
2209723  H. Brunekreef (Henk)              15   2   13% 
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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
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