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Redactie-praat
De competitie is alweer een paar weken in volle gang. Dus is deze
editie van JOVO-info een paar weken te laat. Dat zou je zeggen!
Mooi niet!
JOVO-info is namelijk altijd op tijd.
Op tijd om te vertellen dat:
- Rosa geboren is.
- Kees tot aan de finale van “Menereis open” (Klasse GH)
gekomen is.
- Karel, in zijn rubriek: “Jong Voorwaarts” ingaat op de
problematiek van de jeugd in onze vereniging.
Opmerkingen als …de jeugdafdeling ligt als het ware aan het
infuus… zijn weliswaar niet hoopgevend, maar wel
illustratief voor de situatie op dit moment.
Hij eindigt zijn relaas met … Het is hartverwarmend om te
zien dat er nog genoeg mensen zijn die niet klagen over
problemen maar die initiatieven nemen om ze op te
lossen en die hun schouders eronder durven te zetten.
Ambtenaren en vrijwilligers. Wie mee wil doen kan zich bij
mij melden.
Met andere woorden lees het artikel aandachtig, misschien
wil je voldoen aan zijn oproep!
- Fernando een artikel heeft gevonden op Wikipedia over het
Magnuseffect. (Volgens Nick heeft de link waarnaar in dit
artikel verwezen wordt niets te maken met dit effect!).
Discussie is geopend!!
- Ruud het heugelijke feit dat Tees 40 jaar lid is, niet
onopgemerkt laat. Hij sluit zijn artikel met een anekdote!
Bloemen voor de winnaar!
- Sadat niet alleen goed speelt maar ook een wijsheer is.
- Wouter en Renske bijna ¼ van de JOVO-info vullen met
nuttig informatie zoals, verruiming van de openingstijden,
voorbereiding van de vriendschappelijke wedstrijd met
andere verenigingen en de notulen van ALV.
Dus: Een JOVO-info met genoeg artikelen en nuttig informatie, al is
het een beetje aan de late kant.
Namens de redactie,
Fernando Sobral
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Van de voorzitter

Op 14 september jl. is mijn dochtertje Rosa geboren! Ik ben apetrots.
Het was geen makkelijke bevalling en ik zit af en toe met stokjes
tussen m’n ogen en oordopjes in, maar het is het waard. Een
ongekend prachtig gevoel al met al. Bedankt voor alle felicitaties.
De geboorte van Rosa is ook reden dat de JOVO info wat later dan
normaal verschijnt. Gelukkig heb ik in Fernando iemand gevonden
die van mij het stokje overneemt qua coördinatie van het clubblad.
Met Rosa heb ik het immers drukker dan ooit! Daarbij komt dat ik
vind dat ik meer dan genoeg doe voor JOVO en alle taken naar mijn
idee best wat meer over alle leden verdeeld zouden mogen worden.
Vele handen maken immers licht werk!
Het is toch altijd wel weer bijzonder om te zien hoe het meeste werk
door een relatief kleine groep vrijwilligers gedaan wordt en dat bij
verzoeken om hulp aan anderen de meesten snel hun hoofd
afwenden in de hoop niet gevraagd te worden/geen nee te hoeven
zeggen.
Volgens oud-voorzitter Ruud van Wees loopt het tekort aan
vrijwilligers als een rode draad door de geschiedenis van de meeste
verenigingen. Gek eigenlijk. Zoveel werk hoeven bepaalde klussen
niet te kosten, het is mooier om te geven dan te nemen, het is goed
voor je karma, het regelen van dingen kan ook je eigen sportbeleving
nog veel leuker maken, het is goed voor je zelfvertrouwen om dingen
te doen, en, zoals gezegd, vele handen maken licht werk.
Ik geloof ook niet dat de meeste mensen er echt geen tijd voor
hebben, het is denk ik meer een primaire reactie. Vermoedelijk
vergelijkbaar met het niet geven van wat kleingeld aan een
zwerver/dakloze als hij daar om vraagt. Achteraf vind ik mezelf dan
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vaak stom, waarom heb ik niet gewoon wat gegeven? Zo slecht heb
ik het immers niet. Het is het gemak van het doorlopen, de angst
voor het onbekende. Er van balende dat ik doorgelopen ben geef ik
een volgende keer dan vaak wel wat. Is het misschien ook zo met de
vraag om JOVO te helpen? Dat de meesten van jullie eigenlijk wel
willen achteraf maar primair uit angst voor het onbekende
doorlopen? Ik vermoed het wel. Mail me gewoon maar even op
bupsterinc@gmail.com met wat je (eventueel) zou willen doen of dat
je gewoon wel iets wilt doen. Ik begrijp je verlate reactie, geen
probleem.
Iemand die JOVO de laatste jaren goed geholpen heeft is Maarten
Verdouw. Inmiddels is Maarten gestopt met zijn functie als Algemeen
Bestuurslid. Via deze weg wil ik hem bedanken voor zijn inzet!
Doordat hij in Schiedam is gaan wonen is het voor hem minder
makkelijk geworden zich voor JOVO in te spannen. Tijdens de
bestuursvergaderingen dacht Maarten altijd goed mee en ook weet
hij veel van de statuten ofwel, hoe bepaalde zaken officieel geregeld
moeten worden. Ook heeft Maarten mij jarenlang goed geholpen bij
de realisatie van de JOVO info. Tot slot heeft Maarten jarenlang het
barddienstrooster in elkaar gedraaid (m.b.v. een door hem
ontwikkeld programmaatje), iets waar hij hopelijk nog even mee
doorgaat?
Enfin, dat gezegd hebbende heb ik eigenlijk niet veel meer te zeggen
behalve dan dat ik van goed vertrouwen ben dat JOVO here to stay
is en dat er nog vele mooie jaren zullen volgen! Ik blijf met plezier
voorzitter, ongeacht het aantal mensen dat toch liever in hun veilige,
warme comfort zone blijft plakken.
Gegroet en een fijn, verlicht najaarsseizoen verder,
Bob Lei
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Bardienst rooster najaar 2012
De barman wordt geacht: van half acht tot middernacht aanwezig te
zijn, de bar op te zetten (met hulp van welwillende mede-Jovo-ers
natuurlijk), koffie te zetten, drankjes en versnaperingen te noteren
(ook de contant betaalde!), voor vertrek de koelkasten weer bij te
vullen, bij vertrek de bar aan het zaaldienst team over te dragen
(Openstaande rekeningen e.d. duidelijk maken.).

7

Menereis US Open
Bron: www.nttb.nl
De Amsterdamse tafeltennisvereniging US kan terugzien op een
geslaagd toernooi. Ruim voor de sluitingsdatum was het toernooi,
met 210 inschrijvingen uit alle streken van ons land, reeds
volgeboekt.
Het gemengd en in meerkempen spelen in alle licentieklassen was
een schot in de roos. Onder de inschrijvingen niet minder dan 43
vrouwen, die op toernooien doorgaans niet meer dan een drietal
wedstrijdjes spelen. Echter op het Menereis US Open verzekerd van
minimaal vier partijen in de meerkampen en bij plaatsing voor het
hoofdtoernooi nog een aantal partijen, want uit de vijfkampen
plaatsten zich de nrs. 1 en 2 voor de eindrondes in de klasse AB t/m
GH.
Eventuele afmeldingen (en die waren er ook op dit toernooi) hadden
geen invloed op het aantal te spelen wedstrijden want de
wedstrijdleiding, onder aanvoering van all-round toernooileidster
Esther Bos, had een reservelijst aangelegd van spe(e)l (st)ers die
niet meer geplaatst konden worden omdat het toernooi volgeboekt
was. Na elke afmelding werd de reservelijst geraadpleegd en kreeg
de betreffende speler telefonisch het verzoek om naar de
Amsterdamse sporthal Wibaut af te reizen om deel te nemen.
Uitslagen hoofdtoernooi Menereis US Open
Klasse AB: Gamal de Groot (Smash ’70) wint van Ronald Rijnsdorp (Pecos)
Klasse C : Jorrit Kalkman (HTC) wint van Fjodor Rademaker (The Victory)
Klasse D : Paul Stekken (PayPro DTK’70) wint van Hilair Bislip (De
Salamanders)
Klasse E : Michel Roosien (The Victory) wint van Tanja Hellen (HTC)
Klasse F : Richard Kok (US) wint van Dennis Hageman (Hilversum)
Klasse GH: Martijn van Laar (DHC) wint van Kees van Swieten (JOVO)

De JOVO-deelnemers waren: Luuk Krom, Sadat Girgis, Bob Lei,
Edward v/d Eijden, Rob Kolhoff, Marco Gallenkamp, Fernando
Sobral en Kees van Swieten (finalist klasse GH).
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Jong Voorwaarts
De laatste tijd zijn er flink wat seniorleden zonder grijs haar bijgekomen. Ook in de competitie, waar die nieuwe leden, dankzij onze
gewaardeerde trainer Fero Peres, steeds sterker gaan spelen ....
Leon, Rene, Rob, .... De gemiddelde leeftijd is overigens vooral fors
omlaag gegaan door de inschrijving van ons jongste lid. Eén jaar
oud. Het filmpje van zijn meerballentraining is als promo op YouTube
geplaatst: http://youtu.be/1n5uFGk2pnc. Die gemiddelde leeftijd van
de club wordt natuurlijk vooral sterk beїnvloed door het aantal jeugdleden, maar binnen de club wordt dat niet zo ervaren. De senioren
en de jeugd, ... dat zijn gescheiden werelden. Bij de heroprichting
van JOVO-Jeugd in 2006 was één van de doelen ”de continuïteit van
JOVO beter waarborgen m.b.v. een jeugdafdeling “. Nu koesteren
nog maar weinigen het idee dat veel jeugdleden na verloop van tijd
direct zullen doorstromen naar de seniorencompetitie. Misschien wel
indirect, want je ziet, ook bij ons, dat senioren zich aanmelden die
opnieuw willen gaan sporten. Zij hebben dan in hun jeugd bij een
tafeltennisclub of elders het spelletje geleerd. Hun buurtclub is dan
meestal niet meer dezelfde club als in hun jeugdjaren.
Het aantal jeugdleden is de laatste tijd gedaald. Hadden we vorig
jaar bij de jeugdtrainingen zo’n 12 deelnemers, tegenwoordig
schommelt dat aantal rond de vijf. Dat is te weinig. De vele tafeltennislessen die onze trainers Karel en Rob dit voorjaar voor de
werving op enkele buurtscholen gaven, hebben geen nieuwe leden
opgeleverd. Het bestuur en de deelgemeente hebben nu een andere
koers ingezet. De door de gemeente gefinancierde beroepstrainer
Paul Molenaar geeft op dit moment op woensdagmiddagen in onze
zaal training aan een grote groep buurtkinderen. Beginners. Een
duur project, want behalve de zaalhuur moeten Paul en zijn twee
assistent-trainers worden betaald. De gemeente Amsterdam heeft er
veel voorover om de jeugd in onze buurt aan het sporten te krijgen.
En om de jeugdafdeling van JOVO te behouden. De jeugdafdeling
ligt als het ware aan het infuus. Het is de bedoeling dat zo veel
mogelijk van die kinderen na afloop van de cursus lid worden van
JOVO. Met de aldus toegenomen contributie-inkomsten zal de
jeugdafdeling dan niet meer afhankelijk zijn van subsidies van de
overheid. Die afhankelijkheid van subsidies is een erg ongezonde
toestand. De continuïteit van ons jeugdwerk is zo de laatste jaren erg
onzeker geworden.
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Een gezonde jeugdafdeling rust op twee pijlers. Behalve “werving” is
namelijk ook “behoud” van belang. De kinderen moeten enthousiast
blijven en hun lidmaatschap steeds willen verlengen. Dat lukt alleen
als ze veel wedstrijdjes kunnen spelen tegen een heleboel
verschillende kinderen van gelijke sterkte. Bij een club met weinig
jeugdleden lukt dat niet. Daarom heeft DMO, samen JOVO en nog
drie andere Amsterdamse clubs, de “Tafeltennis Regiocompetitie
Amsterdam” bedacht. Elke maand zal één van die clubs in zijn zaal
een evenement organiseren voor startende spelertjes en andere
kinderen die (nog) geen competitie spelen. Veel kinderen, veel korte
wedstrijden, dicht bij huis, leuke sfeer en extra attracties. Een team
bestaat uit twee kinderen. Eindig je hoog, dan kun je volgende keer
tegen sterkere spelers spelen. Eindig je wat lager, dan kun je
volgende keer tegen wat minder sterke spelers spelen. Dit jaar gaan
we van start; begin volgend jaar is JOVO twee keer aan de beurt om
zo’n evenement te organiseren. Zo wordt door een aantal kinderen
de eerste stap gezet in de richting van een toekomstige deelname
aan de jeugdcompetitie van de NTTB.
Het is hartverwarmend om te zien dat er nog genoeg mensen zijn die
niet klagen over problemen maar die initiatieven nemen om ze op te
lossen en die hun schouders eronder durven te zetten. Ambtenaren
en vrijwilligers. Wie mee wil doen kan zich bij mij melden.
Karel Mellenbergh
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Magnuseffect
Bron: Wikipedia
Het Magnuseffect is de naam die wordt gegeven aan het fysische
fenomeen dat de draaiing van voorwerpen in een vloeistof of in lucht
hun voorwaartse beweging beïnvloedt. Het is een samenspel van
verschillende effecten, waaronder het Bernoulli-effect en de vorming
van grenslagen in het viskeuze medium rond het bewegende
voorwerp. Het is genoemd naar de Duitse natuurkundige Heinrich
Gustav Magnus. Deze toonde het verschijnsel in 1852 experimenteel
aan en verklaarde daarmee een baanafwijking die ronddraaiende
kogels kregen. Het was Lord Rayleigh die in 1877 een theoretische
verklaring opstelde om de baan van tennisballen met "spin" te
kunnen verklaren.

Uitleg
Een snel draaiend en snel lineair bewegend voorwerp veroorzaakt
een soort draaikolk van roterende lucht om zich heen en achter zich.
Aan één kant van het voorwerp beweegt de draaikolk in de zelfde
richting als de luchtstroom. Aan de andere kant bewegen het
oppervlak en de daaraan "klevende" lucht tegen de lineaire
luchtstroom in. De luchtdruk wordt lager dan de atmosferische druk
met een factor evenredig aan het kwadraat van de snelheid, en in de
richting van de lagere druk zal er een effectieve kracht haaks op de
bewegingsrichting zijn. Het lijkt op het gedrag van een vleugelprofiel
in een laminaire luchtstroom.
Dit is niet de enige manier om de Magnuskracht te verklaren. De
stroom aan de bovenkant van de bal - bij topspin - wordt vertraagd,
de andere kant wordt versneld, en wel zodanig dat de luchtstroom
achter de bal een impuls omhoog heeft. Dat moet vanwege de wet
van behoud van impuls gecompenseerd worden door een impuls
naar beneden, en de bal ondervindt een kracht naar beneden. Waar
precies de grenslagen de overgang van laminair tot turbulent maken
en waar de omslagpunten liggen is afhankelijk van de viscositeit van
de stof, maar ook van het materiaal en oppervlak van de bal. De
kuiltjes op een golfbal, de naden van een voetbal, de "haren" op een
tennisbal activeren de grenslaag en veroorzaken wervelingen die de
luchtweerstand kunnen verhogen of verminderen aan de
verschillende zijden van een draaiende bal.
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Omgekeerd Magnuseffect
Bij kleinere Reynoldsgetallen (lagere snelheid, kleinere bal of hogere
viscositeit), komt een "omgekeerd Magnuseffect" voor. Wanneer de
grenslaag aan de kant die zich met de stroom beweegt laminair is en
de grenslaag aan de kant die zich tegen de stroom in beweegt
turbulent is, krijgt men een "late stroomscheiding", waardoor het
"zog" (de stroom die het voorwerp achterlaat) merendeels afwijkt
naar de kant die met de stroom mee draait, resulterend in een kracht
in de tegenovergestelde richting van het normale Magnuseffect.
(Red: Zie voor de duidelijkheid
http://www.youtube.com/watch?v=GUbDgh_Ks9Q ).
De beide effecten verklaren de geheimzinnige maar door elke
sporter waargenomen bewegingen van ballen in sporten zoals
tennis, volleybal, golf, honkbal, cricket en voetbal. De sport waarin
het effect waarschijnlijk het duidelijkst wordt waargenomen is
tafeltennis, omdat de bal zeer klein en licht is. Een ervaren speler
kan een reeks draai-effecten aan de bal meegeven die een
belangrijk deel van de sport uitmaken. De tafeltennisbatjes hebben
een bovenlaag van rubber die de bal een maximaal spineffect kan
geven. Magnus beschreef het effect in 1853, maar volgens James
Gleick was het Isaac Newton die al 180 jaar eerder theoretiseerde
over draaiende ballen na het waarnemen van tennisspelers in zijn
universiteit van Cambridge.
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TEES
Bij de laatste Algemene Ledenvergadering werd stilgestaan bij het
heuglijke feit, dat Marcel van Teeseling, bij velen meer bekend als
Tees, 40 jaar lid is van JOVO. Het bestuur vond dit tevens een mooi
moment, om Marcel te benoemen tot Lid van Verdienste van onze
vereniging.
Voor een aantal mensen zal deze beslissing als een verrassing
komen en de bescheiden Marcel kennende ook voor hemzelf. Zo’n
eretitel wordt meestal gegeven aan bestuursleden of aan die leden,
die je dag en nacht voor de vereniging bezig ziet. Marcel behoort
echter tot die groep mensen, die bescheiden op de achtergrond
werken en toch veel werk verzetten. Zijn staat van dienst in de
afgelopen 40 jaar is dan ook indrukwekkend:
1978 t/m 1983: medewerker lotto/totocommissie, wat wekelijks veel
werk met zich meebracht en veel geld in het laatje bracht. Hij was in
1978 nog maar net 1e-jaars senior en toen al actief!
1979: stelt tijdens de ALV als eerste voor etenswaren naast de
flesjes te verkopen. Het voorstel wordt dan nog afgewezen.
1980: één jaar in zowel de reparatiecommissie als in de
jeugdcommissie
1981: één jaar in feestcommissie
1983: Marcel begint met de inkoop van etenswaren, (snoep,
snacks, koffie e.d.) voor de kantine!
De flesjes bleven via een ander kanaal lopen. Hij blijft dit 25 jaar
doen (!), tot Karel Mellenbergh het overneemt in 2009. Voor deze
inkoop gaat Marcel regelmatig naar de Makro en controleert bijna
wekelijks de voorraden op de vereniging.
1990 t/m 2002: samen met Luuk Krom organisator van de jaarlijkse
voetbalwedstrijd
1992 t/m 2006 met een tijdelijke onderbreking: verzorging van het
clubblad. Eerst o.a. met Koen Vugs tot 1999, van 2001 t/m 2006 met
Luuk Krom.
2009: Jan en Karel regelen de kantine, Marcel blijft op de achterhand
als reserve beschikbaar.
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Verder was Marcel jarenlang de topverkoper van de Grote Club
Actie, waarbij hij in de topjaren van deze actie meer dan honderd
loten per jaar op zijn werk verkocht en zo heel veel geld voor JOVO
verdiende.
Dit overziend moge het duidelijk zijn, dat Marcel zijn benoeming
meer dan verdient en ik feliciteer hem daar van harte mee.
P.S. 1 Bij de ALV werd ook vermeld, dat Luuk Krom 30 jaar lid is, dus
vanaf september 1982. Dat klopt helemaal. Sneu is, dat hij eigenlijk
34 jaar lid is, want hij was ook lid van 1977 t/m 1981, waarna hij er
een jaartje tussenuit kneep. Hopelijk tellen die 4 jaar over 16 jaar wel
mee, zodat we kunnen vieren, dat hij 50 jaar lid is.
P.S. 2 Wat niet vermeld werd, is dat zowel Jos van Baarsen als ikzelf
45 jaar lid zijn, maar dit terzijde!

Anekdote
Zelf heb ik ook nog het genoegen mogen smaken, om met Marcel in
één team te mogen spelen. Dat was nog in mijn gouden jaren, toen
ik nog sterker was dan Tees en hij een rijzende ster was. We
speelden toen in de 2e klasse en op de laatste speelavond moesten
we in Uithoorn tegen VDO 1 spelen. De thuiswedstrijd hadden we
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smadelijk met 2-8 verloren, maar omdat zij tegen de andere teams
hier en daar wat puntjes hadden laten liggen, konden wij toch nog
kampioen worden, als we die avond van hen zouden winnen.
Daar rekenden we natuurlijk niet echt op, gezien de zware
thuisnederlaag. Zij waren ook vol vertrouwen en de voorzitter zette
de bloemen alvast klaar. Ook de plaatselijke pers rekende op een
kampioenschap en liet door een fotograaf voor de wedstrijd begon
alvast een paar mooie teamfoto’s van VDO 1 maken. Op mijn licht
geërgerde opmerking, dat wij in theorie ook kampioen konden
worden i.p.v. VDO 1, werd schamper door de fotograaf gereageerd:
met hoeveel hadden jullie de thuiswedstrijd ook weer verloren? Met
8-2 toch?!
Getergd begonnen wij aan de wedstrijd en omdat wij onbevangen
speelden en bij hen steeds meer de zenuwen mee begonnen te
spelen, stonden we na 9 wedstrijden zomaar opeens op een 5-4
voorsprong. Onze sterkste speler Rob Verwer moest toen tegen Bert
Keek, de zoon van de voorzitter. Na een spannende wedstrijd werd
ook deze partij gewonnen en waren wij volkomen onverwacht toch
nog kampioen! De verslagenheid bij VDO was groot en men was vol
ongeloof. Lichtelijk verbijsterd gaf de voorzitter ons toen maar de
bloemen, hij wist nauwelijks uit zijn woorden te komen.
Wijzelf konden natuurlijk ons geluk niet op, vooral omdat we het niet
echt verwacht hadden. Al met al was het een van de mooiste
avonden in mijn tafeltenniscarrière, een avond, die ik samen met
Marcel heb mogen beleven.
Ruud van Wees
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Sadat zegt ...
Van sterke spelers kun je vaak veel leren. Onlangs is een sterke speler
lid geworden van onze maandagse trainingsgroep. Sadat Girgis.
Hoofdklasseniveau. Hij is ook lid van Het Nootwheer. Vroeger heeft hij
m.b.v. een goede Chinese trainer/coach op hoog niveau gespeeld in
Egypte. Egypte is een erg sterk tafeltennisland.
Na onze trainingen genieten we achter een biertje van Sadat’s
tafeltenniswijsheden.
Service: Sadat zegt dat, als hij in het begin van een partij merkt dat zijn
tegenstander moeilijkheden heeft met één van zijn services, hij deze niet
meer speelt. Hij bewaart hem voor de eindfase. Maar hij past deze
tactiek alleen toe als de game ongeveer gelijk opgaat. De tegenstander
raakt zo niet ingespeeld op die service en je speelt zo’n game met meer
zelfvertrouwen door het besef dat je in geval van nood nog iets achter de
hand hebt.
Service-return: Sadat zegt dat, als hij in het begin van een partij zelf
last heeft van een service, hij zo’n bal de tweede keer gewoon op z’n
batje laat stuiten. Hij doet dan geen poging om de bal terug te spelen.
Dat kost één punt, maar je weet dan meteen wat de uitwerking is van die
service. Tegenstanders zijn dan vaak in verwarring; ze begrijpen niet wat
er aan de hand is. Deste beter.
Sterke punten: Sadat zegt dat tafeltennisspelers minstens twee sterke
punten moeten hebben. Bijvoorbeeld: een zeer sterke service & een
goede topspinforehand.. Bijvoorbeeld: een goede verdediging & een
goede smash. Enzovoort. Meer sterke punten is natuurlijk nog beter.
Heb je eigenlijk maar één sterk punt, dan is dat te weinig omdat de
tegenstanders zo te makkelijk tegenmaatregelen kunnen bedenken. Dus
als je een te eenzijdig spel hebt, kom dan naar onze trainingen om jouw
wapenarsenaal te vergroten. Jouw wedstrijden zullen leuker,
interessanter worden.
Karakter: Sadat zegt dat hij aan het speltype van een speler
gemakkelijk kan zien wat voor karakter iemand vertoont in het dagelijks
leven. Is iemand bijvoorbeeld gierig, je ziet het aan z’n tafeltennisspel.
Sadat illustreert dat met een analyse van het karakter van Fernando.
Het blijkt akelig goed te kloppen. Overigens: Fernando is zeker niet
gierig. Ook niet lui, want hij heeft dit nummer van JOVO-Info gemaakt.

Nick
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JOVO clubkampioenschap
Op 1 juni j.l. is weer eens een clubkampioenschap gespeeld. De
wedstrijdorganisatie gevormd door Piet en Gina heeft weer knap
werk verricht. Aan het einde van de avond regende van de bekers!
Hieronder een foto-impressie

1e plaats - groep 1 (Sadat)

2e plaats - groep 1(Luuk)

3e plaats - groep 1(Rob)

1e plaats - groep 2(Kees)

2e plaats – groep 2(Renske)

3e plaats – groep 2 (Marc)

17

JOVO open dubbelkampioenschap
15 juni j.l.: Dubbelkampioenschap. De organisatie hiervan is al 15
jaar in de handen van Jos.
Het toernooi is naar ieders tevredenheid afgerond. Niet alleen de
winnaars zijn na afloop tevreden naar huis gegaan, ook de verliezers
hebben van dit toernooi genoten.
Hieronder een foto-impressie.

1e plaats (Sadat en Albert)

2e plaats (René en Henk)

3e plaats (Geert en Bob)

4e plaats (Leon en Tim)

5e plaats (Martin en Edwin)

6e plaats (Jos en John)
18

Terugblik voorjaar 2012 - senioren
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De individuele prestaties
2975277 R. Kolhoff (Rob)
1699129 L. Krom (Luuk)
2422672 A.M. Dermout-Cramer (Arnold)

JOVO 1
JOVO 1
JOVO 1

30 23
30 21
21 6

77%
70%
29%

2209448 E. van de Eijden (Edward)
2173469 B.A. Lei (Bob)
3146148 R. Riebeek (Rene)

JOVO 2
JOVO 2
JOVO 2

29 22
26 13
14 5

76%
50%
36%

0220888 M. van Teeseling (Marcel)
2791005 M. Mars (Martin)
2912669 W. Stroosnijder (Wouter)

JOVO 3
JOVO 3
JOVO 3

29 16
29 15
26 10

55%
52%
38%

1538179
2682816
1241219
3455644

JOVO 4
JOVO 4
JOVO 4
JOVO 4

24
21
21
24

18
15
13
7

75%
71%
62%
29%

2941595 N. Breur (Nick)
3792923 P.M. Bakker Schut (Paul)
2791932 K. Mellenbergh (Karel)

JOVO 5
JOVO 5
JOVO 5

30 10
27 5
15 1

33%
19%
7%

2517922
3010088
3080766
3529689

JOVO 6
JOVO 6
JOVO 6
JOVO 6

23
21
9
21

13
11
4
8

57%
52%
44%
38%

3303708 P. Verdouw (Piet)
1782841 R. Stroosnijder-Slagt (Renske)
3095680 L. Scheffer (Louk)

JOVO 7
JOVO 7
JOVO 7

26 15
26 7
26 2

58%
27%
8%

2517891
3972002
2637853
2517883

JOVO 8
JOVO 8
JOVO 8
JOVO 8

21
27
18
21

14
11
5
5

67%
41%
28%
24%

0134998 J.N.A. Staal (Johan)
2115330 C. Bronkhorst (Chris)
2209723 H. Brunekreef (Henk)

JOVO 9
JOVO 9
JOVO 9

15 6
30 11
30 5

40%
37%
17%

2134033
3738246
1180390
3965330

M.A. Mangnus (Marc)
R.F. Ayal (Robert)
R.T. Scharff (Gina)
L.W. Bakker (Leon)

JOVO 10
JOVO 10
JOVO 10
JOVO 10

30
21
15
21

24
9
3
3

80%
43%
20%
14%

2229820
2320422
2229812
2228971
3583421

J.J. de Jong (Han)
T. Mulder (Theo)
E. Wichard (Ernst)
H. Vlaming (Henk)
W.J. Bos (Wim)

JOVO 11
JOVO 11
JOVO 11
JOVO 11
JOVO 11

24
15
27
21
3

21
11
19
10
1

88%
73%
70%
48%
33%

F.C. Sobral (Fernando)
M. Foekens (Marianne)
M.J. Bogaert (Michel)
A. Uiterwijk (Ton)

M. Verdouw (Maarten)
S. Bayazit (Serkan)
H. Svahnstroem (Henrik)
J. Sanders (Jeroen)

K. van Swieten (Kees)
R.J.C. Appelman (René)
D. Steenbergen (Dolf)
P. Spierenburg (Pieter)
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Van uw archivaris
De media
Op zaterdag 19 mei 2012 is een leuk stukje verschenen in Het
Parool over onze vereniging. Daarin werd een deel van de
geschiedenis van JOVO voor het voetlicht gebracht. De
voorbespreking met de verslaggever, Jos van Baarsen, Bob Lei en
mijzelf werd een avond vol nostalgie. Ik had als zelfbenoemd
archivaris een deel van de archiefstukken meegenomen en ook Jos
had stukken uit de oude doos meegenomen. (Ik heb toen gelijk een
afspraak gemaakt, om die beter te bekijken en mogelijk over te
brengen naar ons archief, je bent tenslotte archivaris of niet). Na een
voorzichtig aftasten kwamen de verhalen los en ook de diverse
archiefstukken maakten veel los. Later kwam ook de fotograaf nog
even langs, die in de zaal foto’s van de drie (oud-)voorzitters maakte.
De verslaggever vond met name de verandering van puur katholieke
vereniging naar algemene tafeltennisvereniging interessant. Waar je
eerst van goede katholieke huize moest komen, om lid te kunnen
worden, kon later iedereen lid van JOVO worden. Hij was benieuwd
hoe dit tot stand was gekomen. Hij had dat aan geen betere kunnen
vragen, want ik ben daar zelf de initiator van geweest. Toen ik in
1978 tot voorzitter werd gekozen, was een van mijn eerste
handelingen het in stemming brengen van mijn eigen voorstel, om de
naam van JOVO te veranderen van R.K.S.V. (Rooms Katholieke
Sportvereniging) JOVO in T.T.V. (Tafeltennisvereniging) JOVO. Al
jaren keken we niet meer welk geloof iemand had, als we hem/haar
aannamen als lid, iedereen mocht lid worden. Het R.K.S.V. dekte dus
de lading niet meer en kon ons zelfs leden kosten, doordat iemand
dacht dat alleen rooms-katholieken lid mochten worden. Mijn
voorstel leverde toen wel de nodige, soms emotionele, discussie op.
Vooral diegenen, die al lang lid waren, hadden er toch wat moeite
mee en zagen het als een verlies aan eigen identiteit. Uiteindelijk
zag men toch wel het redelijke ervan in en werd het voorstel met
algemene stemmen aangenomen. Het was het einde van een
tijdperk.
Zoals gezegd was het een avond vol nostalgie, met name voor Jos
en mijzelf, omdat wij al vanaf het eind van de 50-er jaren aan de
hand van onze vaders onze intrede deden bij JOVO en sindsdien
veel hebben meegemaakt. De ervaringen van onze vaders en die
van ons zelf leverden zoveel verhalen op, dat de verslaggever er om
middernacht nog zat en dat op een trainingsavond. Voor een stukje
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van maximaal 500 woorden maakte hij er dus veel werk van. Je
voelde dat hij meer is dan een broodschrijver, hij heeft er duidelijk
plezier in.

Een van de verhalen wil ik jullie alvast niet onthouden, al kom ik er
daarbij zelf niet zo goed vanaf. Ik had al vroeg het besef, dat het een
goed idee zou zijn, om alle voor JOVO interessante historische
documenten en voorwerpen centraal te verzamelen. Denk hierbij aan
verslagen van de opening, van vergaderingen, oude clubbladen enz.
Nu lag alles echter bij de diverse (oud-)bestuursleden thuis in een la,
waardoor we grote kans liepen, dat een en ander weggegooid werd.
Ik heb mij zelf toen maar benoemd als archivaris van de vereniging
en ben moeizaam bezig geweest, zoveel mogelijk boven water te
krijgen. Er kwam een schat aan gegevens naar voren, o.a. bij onze
1e voorzitter Jan van de Paverd.
Zo ben ik toen ook begonnen met het verzamelen van de diverse
bekers e.d. die door onze vereniging in de loop der jaren waren
gewonnen. Vooral de jeugd had diverse verenigings-prijzen
gewonnen en omdat wij toen nog geen prijzenkast hadden, stonden
die bij diverse bestuursleden thuis, o.a. bij de wedstrijdsecretaris
jeugd Eric Gouw en zijn zus wedstrijd-secretaris senioren Monique
Gouw. Nou, dat heb ik geweten!
Op een gegeven moment, ik meen in 1985, werd ik ’s avonds thuis
gebeld door Margreet Dolman (Paul Haenen) en bleek ons gesprek
live te horen te zijn in de zaal, waar hij een optreden had. Ik maakte
onderdeel uit van dat deel van de show, waar onwetende mensen
opgebeld werden en op een vriendelijke manier een beetje in de
maling werden genomen. Eric en Monique hadden in de pauze van
zijn show mijn naam en telefoonnummer doorgegeven, met als
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aanleiding het verzamelen van alle verenigingsprijzen. Margreet
Dolman suggereerde, onder grote hilariteit van de zaal en met name
natuurlijk van Eric en Monique, dat ik die bekers thuis wilde hebben,
omdat ik zelf nooit wat won. Achteraf heb ik natuurlijk de meest
briljante antwoorden bedacht, maar op het moment zelf was ik te
overdonderd om goed weerwoord te bieden en ging er er iets te
serieus op in. Gelukkig werd ik niet al te zeer in de maling genomen
en kwam ik er slechts met een licht gekwetst ego vanaf. De familie
Gouw had mij goed te pakken. Ondanks dat zijn we nog steeds
goede vrienden.
Tot zover mijn eerste bijdrage als archivaris. Op verzoek van Bob Lei
zal ik de komende clubbladen proberen steeds een stukje van de
min of meer roemrijke, maar bij velen nog onbekende geschiedenis
van JOVO op papier te zetten. Tweemaal per jaar moet dat toch wel
lukken.
Ruud van Wees

JOVO-Open
Na mijn eerste stukje (Red.: “De media”) kreeg ik de smaak te
pakken, dus vooruit, hierbij nog wat informatie.
Op 15 juni 2012 werd het JOVO-Open gespeeld. Dit toernooi is voor
velen een begrip als afsluiting van het seizoen en niet weg te denken
uit de geschiedenis van JOVO. Het werd dit jaar voor de 25e maal
gespeeld, maar had in de beginjaren een andere opzet.
Het begon allemaal in 1985. We hadden een grote jeugdafdeling en
diverse ouders speelden zelf ook tafeltennis. Eric Gouw, toentertijd
onze steunpilaar bij de jeugd, kwam op het leuke idee, om een
toernooi te creëren, waarbij jeugdspelers met een van hun ouders
een dubbel vormden en senioren een dubbel met een van hun
kinderen. Het werd het koppeltoernooi genoemd en in de
wandelgangen ook wel het ‘papa-mamma-toernooi’. Het werd met 25
deelnemende teams gelijk een enorm succes en het toernooi moest
zelfs over 2 avonden verdeeld worden. De familie De Jong (Han en
zoon André) werden de eerste winnaar. Eric bleef jarenlang de
drijvende kracht en organisator van dit toernooi.
In 1987 stelde Bart Scholte tijdens de ledenvergadering voor, om ook
een officieel kampioenschap voor dubbels te organiseren. Het
bestuur nam het even in beraad en het resultaat was, dat in 1988 het
eerste JOVO-Open een feit was. Om zo veel mogelijk deelnemers te
trekken kon een dubbel ook bestaan uit een JOVO-lid en een
gastspeler. Het was toen geen gezelligheidstoernooi, maar het ging
23

echt om het kampioenschap. In het eerste jaar bestonden de 16
dubbels hoofdzakelijk uit JOVO-leden. Later kwamen er steeds meer
gastspelers bij. Naast dit toernooi bleef het Koppeltoernooi gewoon
bestaan en bleef het aantal deelnemers onverminderd hoog.
In 1992 was de jeugdafdeling bijna ter ziele en werd om
organisatorische redenen, zoals men dat in het clubblad omschreef,
ervoor gekozen, om het Koppeltoernooi en het JOVO-Open op één
avond te laten verspelen. Daarbij werd nog wel een scheiding
aangebracht tussen de plezierspelers en diegenen, die voor de titel
gingen. Echt een succes was dat niet, want de groep plezierspelers
bestond eerst nog maar uit 6 dubbels en in 1993 zelfs maar uit 3
dubbels. In de andere groep waren de meeste dubbels overigens al
bij voorbaat kansloos tegen de topspelers en werd het
gezelligheidsaspect ook steeds belangrijker.
In 1994 werd de scheiding dan ook afgeschaft en ontstond het
JOVO-Open, zoals we dat nu nog steeds kennen. Wel werd toen ook
de regel ingevoerd, dat een dubbel in principe altijd moet bestaan uit
een JOVO-lid en een gastspeler. Slechts een enkele keer wordt
daarvan afgeweken. Sindsdien heeft het zich ontwikkeld tot het
gezelligheidstoernooi zoals we dat nu kennen, waarmee we het
seizoen uitluiden en blijft het onverminderd het best bezochte en
meest geliefde toernooi van onze vereniging.
In 1998 nam Jos van Baarsen het stokje van Eric over en wist met
zijn enthousiasme het succes van Eric te evenaren. Hij stak daarbij
ook veel energie in het vinden van leuke (betaalbare) prijzen voor
alle deelnemers, want onder zijn leiding werd een ding duidelijk:
iedereen is die avond winnaar en verdient een prijs. Wat niet
onvermeld mag blijven is, dat hij daarbij al die jaren werd geholpen
door zijn vrouw Marjan, die al of niet samen met Jos veel winkels in
en uit is gelopen, om iets leuks te vinden en dat was bepaald geen
gemakkelijke klus. Onder de leiding van Jos werd het meer en meer
een gezelligheidstoernooi, waarbij het niet meer ging om een titel.
Nu, na 15 jaar en onder het genot van een stuk zelfgeregelde taart,
gaf Jos het stokje over aan zijn opvolger. Naar ik begrepen heb,
wordt dit Nick Breur.
Jos (en Marjan), namens alle deelnemers van de afgelopen 15 jaar
bedankt voor je inzet en enthousiasme, je hebt ons geweldig leuke
avonden bezorgd.
Ruud van Wees
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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 JOVOleden over ditjes en datjes in de rubriek ‘Van de Secremeester’.

Verruiming openingstijden
Na lang aandringen bij de zaalverhuurder bleek van de zomer dat
het mogelijk werd om een extra speelavond te creëren op de
donderdagavond. De donderdag is een vrije speelavond waar je in
principe kan komen spelen en waarin ook tafels kunnen worden
gehuurd. Op dagen dat er competitie wordt gespeeld zijn de
mogelijkheden voor vrij spelen beperkt. Check hiervoor de JOVOagenda.

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

Clubtenues
Het is nog mogelijk om voor € 20 een nieuw clubshirt te bestellen.
De maten M, L, XL en XXL zijn nog beschikbaar. Er zijn ook nog
enkele broekjes beschikbaar. Deze kosten € 15. Laat het even weten
aan één van de bestuursleden als je een shirt of broek wil bestellen.

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van JOVO kan alleen schriftelijk worden opgezegd.
Deze opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het einde van het
seizoen (30 mei dus) zijn ontvangen door de secretaris. Dit kan via
email aan: renske.stroosnijder@gmail.com. De secretaris stuurt een
bevestiging van je uitschrijving als lid van JOVO.
NB: Het is alleen mogelijk om je lidmaatschap aan het einde van het
verenigingsjaar te beëindigen.
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Telefoonnummer JOVO
Onze kantine is sinds enige tijd telefonisch bereikbaar op nummer
(020) 68 45 405. Sla dit nummer op in je telefoon.

Kersttoernooi
Hou je agenda vrij op vrijdag 21 december. Dan wordt het altijd
super-gezellige kersttoernooi weer georganiseerd.

Kerstreces
De zaal is gesloten van maandag 24 december tot en met woensdag
2 januari 2013.

Vriendschappelijke wedstrijd
Nog iets om naar uit te kijken: Karel Mellenbergh en Ruud van Wees
zijn druk bezig met de voorbereidingen van een oefenwedstrijd /
toernooi tussen Amstelveen, AMVJ en JOVO.
Waarschijnlijk wordt dit toernooi georganiseerd op vrijdag 18 januari
2013 bij JOVO. Meer informatie hierover volgt zo snel mogelijk.

Verzoeknummer
Op verzoek van Wim Bos melden we jullie dat zijn adres en
telefoonnummer enige tijd geleden zijn gewijzigd:
Wim Bos
Erasmusgracht 26
Tel: (020) 48 65 939
Zoals jullie weten kan bij Wim een sleutel worden opgehaald als de
zaal niet open is. Wim woont voor de meesten van ons op ca. 2
minuten lopen van de zaal. Ik ken echter een clubgenoot die er wat
langer over doet…

Opzeggingen en nieuwe leden
Per juni 2012 heeft een aantal leden opgezegd:
Paul Bakker Schut
Mamdou Bushra
Michiel Koelink
Meindert Koelink
José van der linden
Frans Pichel
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Henk Remmerswaal
Sofian Syaid
Marcel de Wijs
Sinds januari 2012 (toen het vorige clubblad uitkwam) zijn als nieuw
lid bijgeschreven:
Jim van der Aa
Patrick van der Aa
Boris Gausmann
Sadat Girgis (inmiddels ook clubkampioen)
Menno Herstel
Himmet Obut
Jan Roest
Alex Struik
Jeroen Wolter
Joost van der Meer
David van Schilt
Bij de jeugd zijn eind vorig seizoen gestopt:
Onur Inan
Dario Muhammad
Nieuw jeugdlid is:
Ousama Boujattouy
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Notulen algemene ledenvergadering ttv JOVO,
2 oktober 2012
Aanwezig zijn: Bob Lei, Renske en Wouter Stroosnijder, Piet
Verdouw, Karel Mellenbergh, Jan van de Velden, Fernando Sobral,
Wim Bos, Nick Breur, Marc Mangnus, Henk Brunekreef, Louk
Scheffer, Han de Jong, Marcel van Teeseling, Kees van Swieten,
Ernst Wichard en Rob Ayal.
De volgende mensen hadden zich afgemeld: Jeroen Sanders, Ruud
van Wees, Pieter Spierenburg, Luuk Krom, Chris Salfischberger,
Michel Bogaert, Jos van Baarsen, Johan Staal.
1
Opening en nieuws
•
Bob opent de vergadering met het heuglijke nieuws dat hij op
14 september de trotse vader van dochter Rosa is geworden.
•
Fero kan weer training geven en hoopt binnenkort weer te
beginnen bij JOVO.
•
Bob en Karel zijn met het stadsdeel West druk bezig om
meer jeugdleden aan te trekken met hulp van combinatiefunctionaris
Paul Molenaar.
•
Er zijn plannen van de gemeente om onze kantine voor
andere doeleinden te gebruiken, maar voorlopig is daar nog geen
sprake van. Als hoofdhuurder hebben we redelijk wat te zeggen.
Mocht het zover komen dan krijgen we geld van de gemeente om
weer een eigen kantine aan onze gymzaal te bouwen (zoals het
vroeger was) met als voordeel dat we geen kantinekosten meer
hoeven te betalen!
•
Een wc in de kleedkamer was erg vies en Ernst heeft
daarover een mail gestuurd naar Arjen van buurtparticipatie. Hij zal
het behandelen.
•
Het licht in de zaal blijft behelpen, maar er kan niet veel aan
veranderd worden.
•
De verwarming wordt in koude tijden tot 23.00 of 24.00 uur
aangezet ipv 21.00 u, waardoor het langer warm blijft in de zaal.
Helaas kan de beheerder niet meer de verwarming aanzetten als hij
’s middags weggaat zodat wij om 20 uur een warme zaal hebben.
Wim Bos wil op extreem koude dagen dan de kachel voor ons
aanzetten.
•
Verder wil het bestuur proberen om vanaf volgend voorjaar
de bardienst door het zaaldienst-team te laten doen wel of niet
aangevuld met een vierde man/vrouw van hetzelfde team. Voordeel
is dat de bar niet overgenomen hoeft te worden na 24 uur. Dat kan
dan niet leiden tot fouten bij het optellen van de rekening. Nadeel is
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dat er teams met 3 man zijn en het op vrijdag drukker is dan op de
donderdag. Kees van Swieten heeft aangeboden om soms voor 25
euro de bar te draaien, maar wil niet 2 x per week achter de bar
staan.
•
Wim Bos meldt dat Theo Mulder zich onlangs niet lekker
voelde en naar het ziekenhuis moest. Hij is daar meteen gedotterd
en voelt zich nu stukken beter.
2
Notulen ALV 04-10-2011
De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd door de aanwezige
leden.
3
Mededelingen
Alle mededelingen zijn bij punt 1 vermeld.

4
Ingekomen stukken
Er is een brief van Ruud van Wees ontvangen. Hij heeft een
opmerking over de Verlies- en Winstrekening. Wouter behandelt dit
bij de financiële stukken.
5
Verslag kascommissie
De kascommissie (Jos van Baarsen en Gina Scharff) heeft de
financiële stukken op 25 juli 2012 gecontroleerd bij de
penningmeester en goedgekeurd.
6
Verslag penningmeester
Samen met de uitnodiging voor deze ALV zijn ook de Verlies- en
Winstrekening en het financieel verslag gestuurd. Wouter geeft een
nadere toelichting a.d.h.v. het verslag. Door enkele oplettende leden
worden nog enkele kleine foutjes benoemd.
Daarnaast heeft Ruud van Wees opgemerkt dat het vrijvallen van de
huur en de reservering voor het 65-jarig jubileum in de Verlies- en
Winstrekening tot uiting hoort te komen.
Wouter geeft aan dat tezamen met het verslag van de ALV ook een
nieuwe versie van de financiële stukken zal worden opgeleverd,
waar de opmerkingen in zijn verwerkt.
7
Begroting seizoen 2012-2013
Aansluitend werd de begroting voor het komende seizoen
gepresenteerd en er werd voorgesteld om de contributie hetzelfde te
houden als vorig jaar. Dit werd door de vergadering goedgekeurd.
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Dat betekent 85 euro voor basisspelers en 135 euro voor
competitiespelers. Senioren die willen trainen betalen daarvoor 65
euro. Jeugdleden betalen € 72,50 contributie.
8
Verkiezing bestuursleden
Renske en Wouter Stroosnijder waren dit jaar statutair aftredend,
maar stellen zich weer herkiesbaar voor het bestuur voor de
komende 2 jaar (wat wordt aangenomen).
9
Aanstellen commissieleden en vrijwilligers
•
De kascommissie bestond 2 jaar uit Gina en Jos. met als
reserve Michel. We hebben Ruud van Wees bereid gevonden
volgend jaar de controle te doen en zoeken nog iemand.
•
De kantinecommissie is en blijft Karel met hulp van Jan.
Marcel van Teeseling blijft reserve.
•
De clubbladcommissie is ook aan vernieuwing toe. Bob wil
zijn plek afstaan aan iemand met een frisse blik, die leuke ideeën
heeft voor een clubblad. Al dan niet samen met Maarten.
•
De toernooicommissie. De JOVO open wordt niet meer door
Jos gedaan en Ernst wil het stokje wel overnemen. Hij heeft nog wel
hulp nodig bij het inkopen van de cadeautjes. De
clubkampioenschappen worden door Gina en Piet geregeld. Het
kersttoernooi wordt geregeld door Piet en Ruud van Wees.
•
De internetcommissie bestaat uit Piet en Bob.
www.ttvjovo.nl
•
De reparatiecommissie blijft als vanouds bestaan uit: Jan,
Karel en Ernst.
•
De jeugdcommissie wordt Karel en Jan, met Nick op de
achtergrond.Trainer Rob Verkes is even uitgeschakeld.
•
De grote clubactie wordt weer gedaan door Luuk.
10
Jubilea
•
5 jaar lid: Chris Salfischberger
•
15 jaar lid: Henk Vlaming, Theo Mulder en Rene Riebeek
•
30 jaar lid: Luuk Krom
•
40 jaar lid: Marcel van Teeseling.
Ook werd Marcel tot Lid van Verdienste benoemd na de lijst met
opsommingen wat hij allemaal voor de club heeft gedaan. Hij kreeg
daarvoor een cadeaubon uitgereikt.
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11
Rondvraag
•
Ernst vindt dat bij de toernooien van JOVO wat weinig gratis
hapjes aanwezig waren. De baromzet is voor JOVO van groot
belang om te blijven bestaan, dus vandaar dat we niet teveel
weggegeven hebben. Wat hapjes zoals kaas en worst op schalen
rond laten gaan is een goed idee.
•
Nick vindt dat we de verhuurder op de hoogte moeten stellen
dat van 1 uur zaalhuur het opzetten en afbreken van de tafels niet
meegerekend mogen worden, want er blijft dan niet veel tijd over
voor het spelen. We zullen het doorgeven aan de verhuurder.
•
Wim Bos stelt voor wat met de archieven van JOVO te doen.
Ze bevatten prachtige verhalen. Ruud van Wees gaat verhalen uit
het archief gebruiken voor de JOVO info en tevens wil hij het archief
digitaliseren. Met het oog op ons 65 jarig jubileum in 2014 heeft hij al
een puzzeltocht uitgezet.
•
Marcel vindt dat de bekers op de toernooien beter vervangen
kunnen worden door cadeaubonnen. Als mensen hun bekers kwijt
willen, kunnen ze die afgeven aan Nick of Karel, want de jeugd is er
erg blij mee.
•
Henk Brunekreef wil weer graag foto’s maken op onze
toernooien.
•
Ook voor de jeugd betalen we aan de bond een bedrag,
waardoor ze verzekerd zijn als hen in de zaal wat overkomt. Nick
vraagt of dat ook geldt als ze onderweg zijn. Het bestuur gaat dat
uitzoeken.
12
Sluiting
De vergadering sluit om 21.20 uur.

Contributie
In de Algemene Leden Vergadering van 2 oktober jl. is besloten dat
de contributie voor het seizoen 2012-2013 niet wordt verhoogd,
ondanks de extra speelmogelijkheid die wordt geboden op de
donderdagavond.
De contributie bedraagt:
€ 85 voor senior basisleden
€ 135 voor competitiespelende senioren
€ 72,50 voor jeugdleden
Daarnaast is de trainingsbijdrage voor senioren ongewijzigd
vastgesteld op € 65,- voor 30 trainingen.
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In memoriam Nelis Hompert
Op 31 mei heeft ons oud-lid Nelis Hompert telefonisch afscheid
genomen van JOVO. Hij is die dag helaas ook overleden. Hij was al
een tijdlang ernstig ziek. Hij liet in dit gesprek met voormalig
teamgenoot Henk Vlaming weten, dat hij veel van de vereniging en
zijn leden gehouden heeft. Henk verwoordde ongetwijfeld de mening
van ons allen, toen hij Nelis liet weten, dat wij ook van hem
gehouden hebben. Hij is 74 jaar oud geworden.
Hij werd lid op 01-04-1986 en was al gelijk actief binnen de
materialencommissie. Binnen deze commissie verrichtte hij allerlei
onderhoud aan materiaal en de kantine. Dankzij bijvoorbeeld een
grote opknapbeurt door Nelis konden de tafels nog een aantal jaren
langer mee, wat financieel goed uitkwam. Ook hielp hij mee de
kantine schoon te houden. Hij heeft dit werk vele jaren voor de
vereniging gedaan, zonder ooit op de voorgrond te treden. We waren
hem er zeer dankbaar voor.
Ook sportief was hij lang actief. Na bij de recreanten begonnen te
zijn, ging hij al snel competitie spelen. Dat deed hij in de lagere
klassen, maar altijd met veel inzet en duidelijk met veel plezier. Hij
was een zeer prettige lid, teamgenoot en een zeer sportieve
tegenstander. Zowel in de competitie als op interne toernooien van
JOVO heeft hij diverse leuke successen geboekt, maar het ging hem
vooral om de gezelligheid en dat straalde hij ook altijd uit. Hij genoot
samen met zijn vrouw ook erg van de uitjes met JOVO en het was
een hard gelach voor hem, toen zij enige jaren geleden overleed. Hij
speelde competitie tot halverwege 2009, toen blessures hem
dwongen te stoppen. Dit tot groot verdriet van zijn teamgenoten, die
al vele jaren met groot plezier met hem speelden. Daarna liet zijn
gezondheid hem verder in de steek en stopte hij helemaal met
spelen en als lid. Wel kwam hij nog wel eens langs.
Wij wensen zijn dochter en de rest van de familie veel sterkte met
het verwerken van dit grote verlies. Hij zal gemist worden.
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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.
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TAFELTENNISVERENIGING “JOVO”
WACHTERLIEDPLANTSOEN 1 - 1055 SB – AMSTERDAM
WWW.TTVJOVO.NL
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