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Redactie-praat
Altijd wanneer ik de Jovo-Info lees, of daarvoor bezig ben, denk ik
aan een geestig stukje dat ik jaren geleden, toen ik nog bij de jeugd
speelde, in het clubblad las. Twee stukjes eigenlijk. Het
melancholische gevoel dat daar bij hoort wordt ditmaal versterkt
doordat deze editie een beetje in het teken staat van het aanstaande
revival toernooi. Speciaal voor de gelegenheid heb ik die twee
oneliners opnieuw geplaatst. Uit mijn hoofd, en zonder me de
schrijvers te herinneren, dus niet helemaal authentiek, maar dat kunt
u me vast wel vergeven.
Op het moment dat ik dit schrijf gaat het al buitengemeen goed met
de revival-inschrijvingen dus de kans bestaat dat u dit in een
bomvolle zaal of kantine leest. Hoewel het recente verleden
natuurlijk heeft bewezen dat het lastig is om de toekomst te
voorspellen. Mijn Sinterklaasgedicht was al slachtoffer van koning
Winter en ook voor het Kersttoernooi was de kerst iets te wit.
Gelukkig is dat allemaal goed gekomen, zoals u in het unieke
verslag van Luuk Krom kunt lezen.
Verder vindt u in dit clubblad nog een leuk stuk van broodschrijver
Koen Vughs, het debuut van de Stroosnijders die zich al helemaal
thuis voelen op bestuursvergaderingen, foto’s van het laatste
toernooi (her en der verspreid) en een ‘stukkie’ uit den vreemde,
maar niet van een vreemde. En natuurlijk de gebruikelijke terug- en
vooruitblikken op de tafeltennis competitie met aanverwante
interessantiteiten.

Namens de redactie,
Maarten
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Wereld Kampioenschap 2011
Van 8 tot 15 mei wordt in Ahoy (Rotterdam) het WK tafeltennis
gespeeld. Een unieke kans om de top van de wereld in actie te zien!
Voor de liefhebbers kan Jovo, als NTTB vereniging, 50% korting
krijgen op kaartjes. Uiteraard bij voldoende belangstelling, maar die
blijkt er uit het aantal mensen dat zich al heeft opgegeven zeker te
zijn.
We willen graag kaarten bestellen voor de finaledag zondag 15 mei
en dan het liefst op de eerste ring.
Het idee is om de reis gezamenlijk te maken (carpoolen) en wellicht
af te sluiten met een hapje en/of drankje in de omgeving (uw
redacteur weet wel een aantal leuke tentjes in het naburige
Schiedam).
Om aan dit evenement deel te nemen hoef je niet eens lid te zijn van
Jovo. Oud leden, vrienden en familie zijn ook zeker welkom.
Kaarten voor de door ons beoogde plaatsen kosten E17.50. Reis- en
andere kosten zijn voor eigen rekening maar natuurlijk vrijblijvend.
Inschrijven kan tot 15 februari bij de secretaris (Renske).
Geef je dus snel op!
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Bleispel
Alles valt natuurlijk te relativeren en te nuanceren maar toch, het
gaat goed met Jovo! Waarom?
We hebben sinds jaren weer een locatie waar nog niet ingebroken is
en waar toekomstige inbraken ook niet waarschijnlijk zijn. Na de hel
van de Amundsenweg (waar in de nadagen wekelijks werd
ingebroken), het oude huidige Jovo (2 a 3 keer inbraken in de laatste
maanden) en de Roos van Dekamastraat (wekelijkse inbraken en
slooppartijen ‘van binnenuit’), is dat echt een verademing.
Het demotiveert enorm om zo vaak weer troep te zien, puin te
ruimen, schade te herstellen en geen zicht op verbetering te hebben.
En dat voor wat zakjes chips en wat drankjes… Een inbraakvrij
onderkomen is een fundament zonder welke geen club op te
bouwen/te runnen valt. Het vorige bestuur viel daarin dan ook niet te
benijden!
Gelukkig lijkt het wat inbraken betreft nu gedaan: onze nieuwe oude
locatie heeft een alarmsysteem met persoonlijke codes, dubbelglas,
meerdere huurders (en dus sociale controle) en een betrokken en
aanspreekbare verhuurder.
We zijn lekker bezig met de werving
van nieuwe leden.
De laatste jaren hebben naast veel
geld natuurlijk ook aardig wat leden
gekost. Drie verhuizingen in een paar
jaar en treurige omstandigheden qua
inbraak en faciliteiten (de Roos van
Dekamastraat had geeneens een
barretje) zijn hiervoor logische
redenen. Daarnaast echter zien we
ook in de vergrijzing en de emigratie
uit Amsterdam van ons ledenbestand
logische redenen voor het verlies aan
leden. We vinden het heel bijzonder
dat er leden kwamen en nog steeds
komen uit plaatsen als Den Haag en Almere. Dat moeten we
natuurlijk koesteren maar niet als fundament zien.
We moeten ons meer gaan richten op mensen uit de buurt, uit
Amsterdam. Zij hoeven minder te reizen (even sporten wordt
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laagdrempeliger) en kunnen zelfs op de fiets, te voet of met het OV
komen waardoor ze ook nog ‘ns de parkeerkosten ontlopen. Om ons
daarbij te richten op wat jongere mensen zou onze vergrijzende club
ook geen kwaad doen. Studenten bijvoorbeeld, die ook graag wat
consumeren en lekker lang willen ouwehoeren over de maatschappij
en van alles en nog wat. We blijven bovenal natuurlijk een sociale
tafeltennisvereniging, dat is ons onderscheidend vermogen, onze
kracht, ons Unique Selling Point.
Wat nieuwe leden uit Amsterdam betreft blijkt de website en de
promotie ervan wonderen te doen. Bijna wekelijks ontvang ik
aanmeldingen van onbekenden om een tafel te huren. Een groep die
natuurlijk erg interessant is om door te groeien als basislid of
competitiespelend lid. Daarnaast worden we ook gewoon als
tafeltennisvereniging in Amsterdam goed in Google gevonden. Twee
van de vier recente nieuwe leden zijn al via deze weg
binnengekomen.
Een andere manier waarop we nieuwe leden (en begunstigers)
hopen te werven is door toernooien zoals het Jovo Revival Toernooi
te organiseren. Of hier leden en/of begunstigers uit voortkomen of
niet, met de ca. 50 (!) aanmeldingen belooft het een fantastische
avond te worden.
Tot slot opent Jovo ook altijd haar deuren op de zgn. ‘buurt, sport en
spel’-dagen die dienen om buurtbewoners bewust te maken van de
voorzieningen in hun buurt. Een groep die we middels flyers ook
bewust willen gaan maken van Jovo.
Kortom, met de huidige locatie en voorzieningen (w.o. de mooie
nieuwe tafels en ballenmachine), het vernieuwde en vlijmscherpe
bestuur, de goede relatie met de verhuurder, de website en de vele
initiatieven zoals het Jovo Revival Toernooi, heb ik goede hoop dat
de toekomst er voor Jovo steeds beter uit gaat zien.

Aldus verbleivende,
Bob Lei,
Voorzitter Jovo
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Groeten uit Peru
Kom ik uit het hooggebergte van de Andes terug in de bewoonde
wereld, tref ik een verzoek aan van Maarten om een stukkie te
schrijven voor de Jovo info. Op het moment dat ik het las, was Jovo
(letterlijk en figuurlijk) heel ver weg, maar ja, een stukkie schrijven is
toch niet zo moeilijk?
Toch wel dus, want ik kom net terug van een reis door het
hooggebergte van de Andes in Peru (dat is waar ik nu 3 maanden
verblijf), en ik weet echt even niet wat ik kan schrijven… Gelukkig
hoeft het niet over tafeltennis te gaan, want ik geloof niet dat die
sport hier erg populair is.
Ondertussen zit ik nu al anderhalve maand in Peru en werk ik als
vrijwilliger voor FairMail (zie: www.fairmail.info). Even back to basics
in het minder rijke Peru. Eigenlijk valt dat allemaal wel mee, want ik
ben van alle gemakken voorzien: laptop, mobiel, kamer voor 2,50
per nacht, inclusief gebruik van keuken (koken, ik?), wasmachine en
een superdeluxe badkamer met douche (lauw water) en wc. Heeft
een mens meer nodig?
Mijn werk hier is erg leuk: ik probeer een negental tieners uit Trujillo
de kneepjes van fotografie bij te brengen, zodat ze betere foto’s
kunnen schieten en meer kaarten kunnen verkopen. Van iedere kaart
die verkocht is gaat 50% van de winst terug naar tiener die de foto
van de kaart
geschoten heeft. Het
geld kan gebruikt
worden om een studie
te betalen of het huis
te verbeteren (door
bijvoorbeeld een dak
op het huis te laten
zetten).
De tieners hier zijn
heel anders dan de
tieners in Nederland,
de oprechte verbazing bij alle nieuwe zaken is leuk en verfrissend.
Daarnaast ben ik vrijwel full time met fotografie bezig, en dat is ook
‘chevere’. De afgelopen tijd ben ik druk geweest met selectie voor
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een serie ansichtkaarten voor Peru, en daarnaast ook nog 8 dagen
met een deel van de tieners op reis geweest.
De komende anderhalve maand zou wat rustiger moeten worden, en
zal ik wat meer tijd hebben om de toerist uit te hangen. Voor de
geïnteresseerden houd ik een blog bij (dat wil zeggen, ik doe een
poging):
www.mumasi.net
Begin maart ben ik weer in Nederland, en ik hoop van harte dat de
lente dan aanbreekt…

Groeten uit het zomerse Peru,
Gina

Gedicht
Een korte maar zeer krachtige ode aan het gevoel dat de nobele
tafeltennissport op kan roepen.

Een bal,
het net,
de rand van de tafel.
Onbekende schrijver, eind 20e eeuw
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Bardienst rooster voorjaar 2011
Toen ik eind vorige eeuw begon met het indelen van de bardiensten
was dat echt ouderwets monnikenwerk. Veel papier, geschrijf,
gekras, opnieuw geschrijf en getyp. Het daadwerkelijke puzzelen
met namen, datums en competitieschemas nam minder tijd in.
Na het maken van een computerprogrammaatje werd het tijdrovende
geschrijf en gekras vervangen door een bewerking op good old
Alfons’ Teamenspeelavondenformulier. Tijdens het puzzelen hoef ik
alleen nog maar namen heen en weer te slepen totdat bij elke datum
een naam en een groen icoontje staat. (Natuurlijk houd ik daarbij
rekening met het ‘bestand’ dat 363 dagen per jaar ongebruikt door
mijn achterhoofd zwerft: Alle wensen die niet in een programma te
vaten zijn: Die kan niet op donderdag, die niet op vrijdag. Hij wil
liever aan het eind van de comptitie, die ander juist op een avond dat
zijn team thuis speelt. Enzonogeenpaar...)
Door de veranderingen in competitie en teams is het puzzelen juist
een stuk lastiger geworden. Minder teams en minder kandidaten
betekent minder mogelijkheden om te schuiven. En (toevallig kreeg
ik er een vraag over na het versturen van het laatste rooster) vaker
bardienst voor de huidige competitiespelers. Niet veel hoor, het is
van ‘eens per 2 á 3 competities’ naar ‘meestal 1 en soms 2 keer per
jaar’ gegaan. Gelukkig is bardienst draaien net zo leuk als puzzelen.

Vanuit een herfstig Schiedam,
Maarten
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BARMAN

TELEFOON

DATUM

Henk Vlaming

06-54213012

Vr 28 jan 2011

WEEK
4

Nick Breur

020-6231123

Do 03 feb 2011

5

Michel Bogaert

036-5375073

Vr 04 feb 2011

Luuk Krom

020-6137108

Do 10 feb 2011

Jeroen Sanders

06-29492111

Vr 11 feb 2011

Thijs van Hout

020-6139686

Vr 18 feb 2011

7

Rob Kolhoff

0299-644861

Vr 11 mrt 2011

10

Fernando Sobral

020-5878320

Do 17 mrt 2011

11

Theo Mulder

020-6752609

Vr 18 mrt 2011

Loek Scheffer

020-6933934

Vr 25 mrt 2011

12

Pieter Spierenburg

020-6221954

Vr 01 apr 2011

13

Henrik Svahnstrom

020-4195113

Do 07 apr 2011

14

Chris Bronkhorst

06-44846068

Vr 08 apr 2011

Ronald Wijnands

020-6112574

Do 14 apr 2011

Serkan Bayazit

06-43257407

Vr 15 apr 2011
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Het tweede team van Jovo
Wie had dat gedacht bij het begin van het najaars-seizoen... "Jovo 2
eindigt boven in de ranglijst!", zeiden we tegen elkaar en, zoals u
ziet, daden worden beloond. Maar, ik moet eerlijk zeggen we hebben
een geweldig team met natuurlijk een uitblinker die ik net niet in kon
halen qua aantal gewonnen wedstrijden. Dan hebben we ook nog
twee kanjers alleen jammer dat ze niet alle informatie tijdens het
spelen vast kunnen houden maar voor de rest fantastisch. Nu maar
hopen op een goede indeling voor 2011.
Hierbij wens ik iedereen goede gezondheid en een plezierige
competitie in 2011.

Sportieve groet,
Martin Mars
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Een terugblik…Senioren
2e klasse
JOVO 1
US 7
Amsterdam '78 6
ASSV 2
TSO 1

8 - 61
8 - 47
8 - 38
8 - 37
8 - 17

R. Kolhoff (Rob)
L. Krom (Luuk)
B.A. Lei (Bob)
A.M. Dermout-Cramer (Arnold)
2e klasse
Amstelveen 1
JOVO 2
Tempo-Team 4
Amsterdam '78 5
Het Nootwheer 2
ZTTC 5

10 - 66
10 - 58
10 - 58
10 - 48
10 - 38
10 - 32

M. van Teeseling (Marcel)
M. Mars (Martin)
W. Stroosnijder (Wouter)
H. Brom (Herman)
3e klasse
HBC 5
TSTZ Haarlem 4
JOVO 3
Tazano 96 2
Bloemenkwartier 1
HTC 9
M.J. Bogaert (Michel)
M. Foekens (Marianne)
F.C. Sobral (Fernando)
R. Wijnands (Ronald)
M. van Hout (Thijs)

17 16 94%
19 16 84%
13 8 62%
16 8 50%

23 15 65%
22 13 59%
19 9 47%
20 9 45%

10 - 69
10 - 65
10 - 55
10 - 47
10 - 34
10 - 30
20 14 70%
23 14 61%
18 7 39%
14 5 36%
12 4 33%
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4e klasse
JOVO 4
Victory '55 5
The Victory 4
Nieuw Vennep 4
Patrios 2
Het Nootwheer 7

10 - 70
10 - 56
10 - 50
10 - 45
10 - 41
10 - 38

P.M. Bakker Schut (Paul)
A. Uiterwijk (Ton)
N. Breur (Nick)
K. Mellenbergh (Karel)
4e klasse
Bloemenlust 2
TOP-Ellermeyer 1
Tempo-Team 9
De Volewijckers 2
Spaarne 3
JOVO 5

24 20
20 16
29 21
8 1

10 - 77
10 - 52
10 - 49
10 - 44
10 - 42
10 - 36

J. Sanders (Jeroen)
M. Verdouw (Maarten)
S. Bayazit (Serkan)
H. Svahnstroem (Henrik)
5e klasse
JOVO 6
DOKO (V) 5
VDO/SE 6
Sparta 2
Amstelveen 4
Heemskerk 4

83%
80%
72%
13%

30 15 50%
18 8 44%
21 7 33%
15 5 33%

10 - 66
10 - 57
10 - 55
10 - 52
10 - 46
10 – 24

P. Verdouw (Piet)
R. Stroosnijder-Slagt (Renske)
L. Scheffer (Louk)

27 24 89%
27 19 70%
22 4 18%
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6e klasse
Patrios 4
HTC 13
Amstelveen 6
Spaarne 7
JOVO 7
MEO 4

10 - 66
10 - 50
10 - 50
10 - 47
10 - 44
10 - 43

C. Bronkhorst (Chris)
J.N.A. Staal (Johan)
H. Brunekreef (Henk)
R.T. Scharff (Gina)
6e klasse
Sporting SDO 2
HTC 12
JOVO 8
AMVJ 4
Bloemenlust 4
VDO/SE 8

30 18
24 13
9 3
27 6

10 - 69
10 - 64
10 - 59
10 - 45
10 - 37
10 - 26

K. van Swieten (Kees)
E. Wichard (Ernst)
P. Spierenburg (Pieter)
D. Steenbergen (Dolf)
6e klasse
AGT 3
GSV Heemstede 3
VDO/SE 7
JOVO 9
MEO 3
Amsterdam '78 12
M.A. Mangnus (Mark)
T. Mulder (Theo)
H. Vlaming (Henk)
J. van de Velden (Jan)

60%
54%
33%
22%

22 16 73%
21 13 62%
24 11 46%
14 6 43%

10 - 70
10 - 62
10 - 55
10 - 43
10 - 33*
10 – 27
24 20 83%
12 4 33%
17 2 12%
21 1 5%
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Jovo’s Nieuwjaarstoernooi
Op zondag 2 januari 2011 vond voor zover ik mij kan heugen het 1e
Nieuwjaarstoernooi in de historie van Jovo plaats.
Al een aantal keer had ik bij het bestuur wel eens een balletje
opgegooid of het niet een leuk idee zou zijn om iets aan Nieuwjaar te
doen bij Jovo. Het idee werd steeds enthousiast ontvangen, echter
het traditionele kersttoernooi met de nog traditionelere banketstaaf
was elk jaar een enorm succes en derhalve niet zo makkelijk te
vervangen door een probeersel in de vorm van een
Nieuwjaarstoernooi. En om nou binnen een tijdsbestek van 2 á 3
weken 2 toernooien te gaan organiseren, leek gewoonweg iets
teveel van het goede.
Er waren dan ook invloeden van buitenaf voor nodig om er voor te
zorgen dat het Nieuwjaarstoernooi er ook daadwerkelijk ging komen.
Op vrijdag 17 december zou het jaarlijkse kersttoernooi verspeeld
worden. Er waren flink wat aanmeldingen en alle voorbereidingen
waren door de toernooi- en kantinecommissie getroffen. Niets leek
het kersttoernooi in de weg te staan en mijn vurig gewenste
Nieuwjaarstoernooi was verder weg dan ooit. Tot de natuur zich er
mee ging bemoeien.
Voor Nederlandse begrippen deed de winter wel heel erg vroeg zijn
intrede en zo was er (ook voor zover ik me kan heugen) voor het
eerst in Nederland sprake van een witte Sinterklaas! De winter hield
aan met als absolute hoogtepunt (tot nu toe) vrijdag 17 december.
Vanaf een uur of 10 in de ochtend begon het te sneeuwen en het
leek niet meer op te houden. Gevolg was een pak sneeuw van bijna
een halve meter en een qua
mobiliteit totaal ontwricht land.
Het was hierdoor vrijwel voor
iedereen onmogelijk om onze
Jovo zaal te bereiken, laat
staan wat de risico’s avonds
laat op de terugweg zouden
zijn. En om Wim Bos nu in zijn
eentje het kersttoernooi te laten
spelen (hij woont bij Jovo aan
de overkant), was ook niet echt
de bedoeling.
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Derhalve moest de toernooicommissie een moeilijk maar moedig
besluit nemen en werd (wederom voor zover ik me kan heugen!)
voor het eerst in de Jovo geschiedenis een reeds compleet

georganiseerd toernooi afgelast. Gelukkig kon iedereen via de mail,
sms, twitter, hyves, facebook of telefoon bereikt worden en is er
niemand voor niets van huis gegaan.
Heel vervelend natuurlijk dat het kersttoernooi niet door kon gaan,
maar om onze legendarische nummer 14 te citeren heb elk nadeel
zijn voordeel. En het voordeel was dat de weg nu vrij was gekomen
om als alternatief een Nieuwjaarstoernooi te gaan houden. De
toernooicommissie polste de kantinecommissie en er werd met de
zaalbeheerder overlegd over een geschikte speeldatum. De uitkomst
was dat zondag 2 januari de ideale datum was en nu moesten er
alleen nog deelnemers gevonden worden. De inschrijving verliep wat
moeizaam en tot op oudejaarsdag waren er slechts iets meer dan 10
aanmeldingen. Een laatste belronde leverde gelukkig toch nog wat
extra mensen op en zo gebeurde het dat er zondagmiddag rond
12:30 uur zo’n 30 Jovo-leden elkaar het allerbeste toewensten voor
het nieuwe jaar!
De stemming was opperbest. Karel en Jan hadden voor lekkere
hapjes gezorgd en fungeerden ook meteen als barkeepers. De
toernooileiding was in handen van Piet en Renske en zij hadden als
toernooivorm gekozen voor dubbelpartijtjes waarbij de dubbels dit
keer gevormd werden d.m.v. loting. Iedereen moest een muntje
14

trekken en d.m.v. de kleur en het nummer werd je aan iemand
gekoppeld. Daarna werd er in 2 poules (één van 5 en één van 6)
gespeeld. Een potje bestond altijd uit 2 sets en elke gewonnen set
leverde iedereen individueel een punt op. Althans ik denk dat Piet en
Renske het zo gedaan hebben, want de puntentelling werd niet
openbaar gemaakt! [Als bij voetbal, bij winst 3 punten. Red.] Na deze
ronde werd er opnieuw geloot, werden er dus nieuwe dubbels
gevormd en werd er wederom in 2 poultjes gespeeld.
Er werd veel gelachen en de sfeer was lekker ontspannen.
Als uitsmijter hadden Piet en Renske nog een onvervalste “round
the-table” in petto en zo stonden op een late zondagmiddag in ene
22 oudere jongeren om een tafel te rennen alsof hun leven er vanaf
hing. Lachen, gieren, brullen natuurlijk en degene die mis sloeg,
werd getrakteerd op het nodige commentaar. Ook aan dit onderdeel
was door Piet en Renske een individuele puntentelling gekoppeld
waardoor het klassement tot dan aan toe nog flink door elkaar
gehusseld kon worden. Uiteindelijk bleven Rob en Ton als laatste
over en speelden zij nog een paar punten tegen elkaar om de
winnaar van deze ronde te bepalen.
Hierna gingen Renske en Piet allerlei wiskundige formules op de
puntentotalen loslaten en kreeg iedereen een plaatsje toebedeeld in
de einduitslag. Eigenlijk deed deze uitslag niet ter zake want deze
middag ging niet over winnen of verliezen, maar over meedoen,
lekker vrijuit spelen, lol hebben, kortom een gezellige middag met
elkaar hebben.
En dat is wat mij betreft dan ook meer dan gelukt. Misschien is er
met dit 1e Nieuwjaarstoernooi een nieuwe traditie geboren, de
toekomst zal het leren. Mocht het zover komen, dan nog een tip voor
volgend jaar: op een Nieuwjaarstoernooi horen eigenlijk wel
oliebollen met poedersuiker thuis.
Maar Jovo is Jovo en traditie is
traditie, dus iedere deelnemer ging als
vanouds met een banketstaaf naar
huis…………!

Luuk Krom
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Van de Secremeester
Zoals bekend zijn wij (Renske en Wouter) met ingang van dit seizoen
als respectievelijk secretaris en penningmeester toegetreden tot het
Jovo-bestuur. We merken dat andere verenigingen, maar zeker de
NTTB, ons thuis weet te vinden. Geregeld puilt onze mailbox uit met
allerlei informatie. In deze rubriek willen we de relevante berichten
aan jullie doorgeven, aangevuld met de ‘normale’ berichten van de
penningmeester en de secretaris
E-mail adreswijzigingen
Zoals je merkt gaat ook Jovo mee met de tijd. Het bestuur stuurt
geregeld informatie naar alle leden per e-mail rond. Dit is niet alleen
snel, maar het kost de club ook geen geld aan postzegels. Het is dan
ook van belang dat je je e-mail adreswijziging doorgeeft.
Je kunt deze wijzigingen doorgeven aan de secretaris, Renske
Stroosnijder.
Dat geldt natuurlijk ook voor adresgegevens en telefoonnummers (al
dan niet mobiel).
Nieuwe leden
De afgelopen periode hebben zich acht nieuwe leden bij de club
aangemeld.
 René Appelman
 Emil Nashed
 Murat Ay
 Wesley Riebeek
 Leon Bakker
 Pepijn Herstel
 Kemail Yildiz
 Abdelkarim Belkaid
Murat, Kemal en Emil zijn basislid. Leon en René doen ook mee aan
de training op dinsdagavond en gaan in het voorjaar ook competitie
spelen. Ook Wesley doet sinds kort mee aan de training.
Pepijn en Abdelkarim tenslotte zijn onze eerste jeugdleden!
Het bestuur heet jullie van harte welkom. Veel plezier bij Jovo!
Contributie
Van enkele leden heb ik nog altijd geen contributie ontvangen voor
het seizoen 2010/2011.
Als je de contributie nog niet hebt overgemaakt, dan wil ik je vragen
dit nog deze week te doen. Je kunt de contributie en evt.
trainingsbijdrage over maken op rekeningnummer 4757444 ten
name van ttv JOVO te Amsterdam.
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Aanmelding van nieuwe leden en opzeggen van lidmaatschap
Zo nu en dan krijg ik vragen over de regels voor het aanmelden van
een nieuw lid en bij het opzeggen van het lidmaatschap. Ik heb deze
voor jullie op een rijtje gezet.
De contributie voor het verenigingsjaar 2010 – 2011 bedraagt
1) € 72,50 voor jeugdleden (inclusief training op
woensdagmiddag)
2) € 85 voor senior basisleden
3) € 135 voor senior competitiespelende leden
Nieuwe leden
 Als er iemand lid wil worden van Jovo, dan dient hiervoor
een inschrijfformulier te worden ingevuld. Bij jeugdleden
moet een ouder meetekenen.
 Deze inschrijfformulieren liggen in de kast in het berghok en
in het keukentje.
 Het ingevulde formulier moet worden ingeleverd bij de
secretaris (Renske). Als zij niet aanwezig is dan kan het
formulier aan een ander bestuurslid worden afgegeven of
eventueel in de kast worden gelegd.
 Op het formulier staat ondermeer het contributiebedrag; Bij
inschrijvingen ná 1 januari geldt dat slechts de helft van de
contributie hoeft te worden betaald voor het lopende
seizoen.
 Zodra de inschrijving in de Jovo-administratie is verwerkt,
krijg je hiervan bericht.
Opzeggen van het lidmaatschap
Hoewel ik hoop en verwacht dat niemand deze fijne club wil verlaten,
zijn er regels waaraan je gebonden bent bij opzegging:
 Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni
 Het is niet mogelijk om je lidmaatschap bijv. per 1 januari op
te zeggen. Opzeggen kan alléén per einde van het
verenigingsjaar
 De opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het
seizoen (30 mei dus) schriftelijk zijn ontvangen door de
secretaris (Renske)
 De secretaris stuurt een bevestiging van je uitschrijving als
lid van Jovo
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Als je niet tijdig schriftelijk opzegt, dan ben je automatisch
het volgende verenigingsjaar weer lid.

Diverse NTTB-berichten:
Sportverzekering
De NTTB heeft een sportverzekering voor alle leden en
verenigingen. Hiermee is geregeld dat alle verenigingen en
leden van de NTTB adequaat verzekerd zijn en blijven tegen een
gunstige premie. Alle leden van de NTTB zijn verzekerd. Deze
verzekering wordt betaald uit de NTTB-afdracht die Jovo voor
ieder lid moet betalen.
Sportpas/ Ledenpas
Met ingang van 1 januari 2011 stopt de Sportpas B.V. met haar
werkzaamheden. Sportpas B.V. is de partij die de afgelopen
jaren voor de NTTB en andere sportbonden de sportpas/
ledenpas heeft verzorgd.
De NTTB is, samen met enkele andere bonden, bezig om een
nieuwe ledenpas voor al haar leden aan te schaffen. Wij
verwachten eind januari deze ledenpas bij alle leden te kunnen
bezorgen. Het streven is om dit voor de start van de
voorjaarscompetitie gereed te hebben. Tot het moment waarop
de nieuwe ledenpassen zijn verzonden en ontvangen door de
leden, blijft de huidige sportpas gewoon geldig voorgebruik bij
toernooien en wedstrijden.
Leden die met de sportpas een tegoed hebben gespaard,
kunnen dit tot en met 30 juni 2011 opvragen. Meer informatie
hierover zal worden opgenomen in de brief, die met de nieuwe
ledenpas aan alle leden wordt toegezonden.

Wouter en renske
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Mike Roemenië
Het begon een paar maanden geleden: de deur van de
douchecabine blokkeerde plotseling. Een corrigerende schop aan de
onderkant verhielp het probleem. Althans tijdelijk, want de volgende
morgen blokkeerde het geval opnieuw toen mijn vrouw uit de
douchecabine wilde stappen. Zij foeterde, ik deelde opnieuw een
welgemikte corrigerende schop uit, daarmee mijn vrouw uit de
douchecabine bevrijdend. Zo kon het niet langer, dat was duidelijk.
Ik dacht aan een nieuwe douchecabine, mijn vrouw dacht aan een
nieuwe badkamer. Inderdaad, het bad gebruikten we nooit en nam
daarom veel kostbare ruimte in die we beter konden gebruiken, er
zat een barst in de wastafel, die kastjes waren inmiddels ook al weer
tien jaar oud en witte tegels zijn hopeloos uit de mode. Sommige
discussies zijn nu eenmaal niet te winnen. Het werd dus een nieuwe
badkamer én een nieuw toilet. Want als je toch aan het verbouwen
slaat…
Een paar dagen later meldden wij ons bij de plaatselijke
badkamerboer, de firma Brugman. Amper vijf seconden na
binnenkomst stelde het pratende pak zich al aan ons voor, zijn naam
was Dave. Tien minuten later wist ik zeker waar de uitdrukking
“praten als brugman” vandaan komt. Afijn, na het nodige slikken (van
de prijs) en een zere keel (van het zeuren om korting) stonden wij
twee uur later weer buiten met, op papier althans, een nieuwe
badkamer én toilet.
Nu de installatie nog. Natuurlijk konden we gebruik maken van de
huisaannemer van de firma Brugman, dat kostte ongeveer
zevenduizend Euro. Als je het bedrag snel uitspreek lijkt het bijna
niets. Toch blijft het veel geld. Omdat de aanschaf van de badkamer
nogal prijzig was uitgevallen besloten mijn vrouw en ik om een beetje
te shoppen. Via een kennis kwamen we in contact met Mike, een uit
Roemenië afkomstige en steenkolen Engels sprekende klusjesman.
Bij onze kennis had hij het gehele huis verbouwd, inclusief nieuwe
aanbouw. Het aldaar afgeleverde werk zag er schitterend uit en
bovendien rekende Mike een zeer aantrekkelijk uurtarief. Althans
aantrekkelijk voor ons, niet voor de Inspecteur der Directe
Belastingen.
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Omdat Mike nogal slecht in zijn tijd zat besloten wij om hem op
maandag met het sloopwerk te laten beginnen terwijl op woensdag
pas de nieuwe badkamer werd afgeleverd. Wij beseften dat dit een
zeker risico inhield. Want wat als de levering van de nieuwe
badkamer onverhoopt later zou plaatsvinden? En wat als Mike het na
het slopen van de oude badkamer liet afweten?

Onze kennis verzekerde ons dat we Mike konden vertrouwen: “Hij
komt altijd zijn afspraken na en bovendien geef ik hem mijn bankpas
mee als hij spullen bij de bouwmarkt gaat halen.” Jaja.
Op de bewuste maandag stond Mike inderdaad om acht uur in de
morgen voor de deur. Samen met een collega, genoemd Dani die
slechts Roemeens sprak met uitzondering van een paar Engelse
woorden, ging hij aan de slag. Vooraf had Mike aangekondigd dat de
sloop van de oude badkamer twee dagen in beslag zou nemen, de
heren deden het in één dag.
Aan het eind van de dag waren badkamer en toilet geheel tot op het
beton gesloopt. Weliswaar hadden Mike en Dani twaalf uur aan één
stuk gewerkt, maar toch. Zouden zijn Nederlandse collega’s dat ook
gepresteerd hebben? Ik heb mijn twijfels! Overigens was ik zelf ook
gesloopt, want in een overmoedige bui had ik besloten met behulp
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van mijn oude Volvo zelf de afvoer van het puin ter hand te nemen.
En dan merk je dat je geen twintig meer bent. In de dagen die
volgden vorderde het werk gestaag. Dag na dag zagen we
vooruitgang, twee lege betonnen ruimtes werden weer tot badkamer
en toilet.
Nu alles achter de rug is wordt het tijd om de balans op te maken.
Het resultaat is schitterend. Viel het achteraf gezien tegen? Ja en
nee. De keukenboeren van deze wereld doen het verbouwen van
badkamer en toilet af als een simpel klusje. De boeven, ze verdienen
massaal een nekschot. Een huis dat onder het stof zit, twee weken
lang niet kunnen douchen, soms geen gebruik kunnen maken van
het toilet, bergen afval: mij groeide het soms boven het hoofd. Na
bijna twee weken was ik doodop.
Gelukkig waren daar Mike en Dani. Onvermoeibaar werkten zij door.
Alsnog de waterleiding omleggen? No problem! Ook op zaterdag en
zondag werken omdat ze op maandag elders moesten starten? No
problem! Werkdagen van elf of twaalf uur? No problem! Binnen het
budget blijven en het werk twee dagen eerder opleveren? No
problem!
Met veel plezier heb ik het telefoonnummer van Mike opgeslagen in
mijn mobiele telefoon. Zijn achternaam? Ik heb werkelijk geen idee,
daarom heb ik hem maar opgeslagen onder de naam Mike
Roemenië, no problem!

Koen Vughs
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Vrienden van Jovo,
Zoals bekend bestaat Jovo al ruim 60 jaar. In die 60 jaar heeft de
club vele leden gehad. Sommige leden bleven een jaar, andere
leden bleven (of zijn) decennia lang met veel enthousiasme en
plezier lid van Jovo.
De afgelopen paar jaar hebben we een mindere tijd beleefd in de
historie van Jovo.
De vele inbraken en de uitwijk naar een ongezellige locatie hebben
de club geen goed gedaan.
Er zijn in deze periode, wat het Bestuur betreft, te veel leden
vertrokken. Ook leden die al een lange historie hadden bij de club en
die bijdroegen aan het bekende Jovo-gevoel.
In het afgelopen jaar is vrijwel het volledige Jovo-Bestuur vernieuwd.
Het nieuwe Bestuur is vol enthousiasme en probeert actief uit het dal
te klimmen. Gelukkig is Jovo nu weer terug op de oude stek. In het
begin was deze locatie nog wat kil en kaal. We werken er hard aan
om op deze locatie meer gezelligheid te krijgen.
We proberen de inkomsten weer op peil te krijgen door nieuwe leden
te werven en door de barinkomsten te vergroten. Wij zijn
vastberaden om dat te laten slagen.
De eerste successen zijn er; we hebben al weer een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen. Ook is er inmiddels weer een barretje en
de befaamde tosti, saté en bal gehakt zijn weer in het assortiment
opgenomen.
Een minpuntje is dat de verhuurder de huur flink heeft opgeschroefd;
zo moeten we naast de zaalhuur nu apart betalen voor het huren van
de bar.
Wij merken dat het Jovo-hart nog altijd klopt bij veel van onze oudleden. Hoewel ze geen lid meer zijn van Jovo zijn er enkele oudleden die Jovo steunen. Ze zijn begunstiger geworden, oftewel
‘Vriend van Jovo’. Voor een bedrag van € 25,- per seizoen (meer
mag ook) leveren zij een bijdrage om onze club financieel draaiend
te houden.
Omdat dit gebaar ons aanspreekt en we het zelf ook erg leuk vinden
om contact te blijven houden met de oud-leden (en natuurlijk ook
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omdat we het geld goed kunnen gebruiken) willen we dit initiatief
breder onder de aandacht brengen van oud-leden.
Uiteraard staat er iets tegenover als je ‘Vriend van Jovo’ wordt:
 Je wordt uitgenodigd voor de Jovo-toernooien en kan hieraan
deelnemen zonder kosten
 Je krijgt het clubblad thuisgestuurd via email of per post
 Je wordt uitgenodigd voor Jovo-uitjes zoals Ruud van Wees’
zijn befaamde puzzeltochten
 Je krijgt gratis een kopje koffie/thee als je een keer langs
komt
 Tenslotte: Je wordt genoemd/bedankt in ons clubblad
Als je ‘Vriend van Jovo’ wilt worden of nog vragen hebt, neem dan
even contact met ons op,
Bob Lei (06 29076947 / bob@ttc-jovo.nl)
Wouter Stroosnijder (075 6315388 / renske-wouter@zonnet.nl)

Gehoord in de kleedkamer
Michael Sleigh (jeugd) tegen zijn broertje: Houd jij mijn dingetje even
vast.

Anoniem, begin jaren 90
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Van de Wedstrijdsecretaris
Het najaarsseizoen 2010 was sportief gezien een goed seizoen voor
JOVO.
Team 1 werd met overmacht kampioen in de 2e klasse.
Team 2 toonde met een 2e plaats aan dat na de laatste plaats vorig
seizoen het verzoek om in de 2e klasse te blijven spelen volkomen
terecht was.
Team 3 eindigde op een 3e plaats en voelt zich prima thuis in de 3e
klasse.
Team 4 werd met afstand kampioen in de 4e klasse en zal het met
wat wijzigingen in het team moeten waarmaken in de 3e klasse.
Team 5 moest het na het kampioenschap vorig seizoen gaan
proberen in de 4e klasse. Na een wat moeizame start ging het in de
2e helft van het siezoen een stuk beter. Helaas konden er toen niet
meer genoeg punten gehaald worden om zich in deze klasse te
handhaven. Terug naar de 5e dus.
Team 6 werd ook kampioen en zal nu met een versterking moeten
proberen in de 4e klasse te blijven.
JOVO 7 had het dit seizoen erg moeilijk maar wist degradatie in de
allerlaatste wedstrijd te ontlopen en eindigde met 1 punt meer op de
voorlaatste plaats.
Team 8 stond halverwege de competitie nog bovenaan maar had het
in de 2e helft een stuk moeilijker. Een 3e plaats was het resultaat.
Team 9 had net als het 8ste team geen problemen in de 6e klasse
en eindigde dan ook op een mooie 4e plaats.
Ik hoop dat we in de voorjaarscompetitie 2011 net zulke goede
resultaten zullen behalen. Als ik naar de grote opkomst en de
enorme inzet op de trainingavonden kijk moet dit zeker lukken.
Op de volgende bladzijde vinden jullie nog de teamindeling en de
zaaldiensten. Ik heb besloten om uit privacy de telefoonnummers
van alle spelers niet meer te publiceren. Je kunt deze altijd vinden op
de formulieren die alle competitie spelers inmiddels hebben
ontvangen.

Piet Verdouw
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Jovo 1

Jovo 2

Jovo 3

Luuk Krom

Marcel van Teeseling

Nick Breur

Bob Lei

Herman Brom

Paul Bakker Schut

Arnold Dermout Cramer

Martin Mars

Rob Kolhoff

Wouter Stroosnijder

Fernando Sobral
Rene Riebeek

Jovo 4

Jovo 5

Jovo 6

Michel Bogaert

Loek Scheffer

Jeroen Sanders

Thijs van Hout

Renske Stroosnijder

Maarten Verdouw

Marianne Foekens

Piet Verdouw

Henrik Svahnstrom

Ronald Wijnands

Karel Mellenbergh

Serkan Bayazit

Ton Uiterwijk

Jovo 7

Jovo 8

Jovo 9

Chris Bronkhorst

Kees van Swieten

Theo Mulder

Johan Staal

Dolf Steenbergen

Henk Vlaming

Henk Brunekreef

Pieter Spierenburg

Mark Mangnus

Leon Bakker

Rene Appelman

Jan van der Velden

Gina Scharff*
Team
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Jovo 5
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di

VR

di
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Jovo 6
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VR

di

Jovo 7

di
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di
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VR
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Jovo 8
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DO
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Jovo 9

di
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vr
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De hosting en domeinnaamregistraties rondom de Jovo-website
worden mogelijk gemaakt door de sponsoring van Parc Productions.
Dé Managed Hosting provider uit Amsterdam die staat voor kwaliteit,
flexibiliteit, persoonlijk contact en snelheid. Van klein MKB tot
multinational. Interesse? Kijk op www.parcproductions.com of bel
met 020-4892455.
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